
CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE O PROXECTO DE
AMPLIACIÓN DAS ILLAS DE COMPOSTAXE COMUNITARIA

A Xunta de Gobernó acordou, en novembro de 2018, aceptar unha subvención do Ministerio de

Transición Tecnolóxica, dentro da súa liña PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente)-Residuos, que

fora solicitada polo Gobernó local para a ampliación das illas de compostaxe comuinitaria. O proxecto

presentado enmárcase nunha das tres liñas de actuación do programa, Residuos-Compost, co que o

Ministerio pretendía fomentar a recollida separada de biorresiduos, a compostaxe doméstica e

comunitaria, e a construción de instalacións de compostaxe de biorresiduos para o seu tratamento.

O proxecto presentado polo Concello de Santiago á convocatoria do Ministerio de Transición Ecolóxica

permitiría a instalación de novas illas de compostaxe como as que venen funcionando nos barrios de

Galeras, Santa Marta e Salgueiriños. Deste xeito, daríaselle cumprimento aos obxectivos fixados pola

'Rede Estatal de entidades locáis pola compostaxe doméstica e comuntaria', da que Santiago forma

parte por acordó do Pleno do Concello -co voto favorable das forzas progresistas da corporación-

celebrado en novembro de 2016.

A subvención concedida no marco do PIMA-Residuos é de 46.371 euros, para un proxecto orzado nun

total de 111.992 euros e para o que a sección de Medio Ambiente e Sanidade ten xa unha proposta de

pregoss de licitación desde fináis do pasado mandato. Segundo a convocatoria do Ministerio, "as

actuacións deberán executarse no prazo de 24 de meses a partir da data da transferencia efectiva dos

fondos, prorrogable por outros seis meses". Ese prazo, coa prórroga incluida, finaliza en abril de 2020.

Tendo en conta o anterior, Jorge Duarte Vázquez, concelleiro de Compostela Aborta, solicita por

escrito a resposta á seguirte PREGUNTA:

1. En que prazo ten previsto o Gobernó local iniciar a licitación do proxecto das

novas illas de compostaxe comunitaria para garantir que non se perdan os fondos

ministeriais concedidos ao Concello de Santiago?

Santiago de Compbstela, 28 de Outubro de 20
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