Model d’acord per a l’aprovació del Pla de gestió de residus municipals
Fets
ATÈS que, en data 29 d’agost de 2005, l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà van signar un Conveni de
col·laboració per establir el model de gestió dels residus municipals a la comarca,
definit al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC), a la
comarca de l’Alt Empordà.
ATÈS que l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha redactat el
Pla Estratègic de gestió de residus global de la comarca que ofereix un model de gestió
de residus que inclou les estratègies de recollida i transport, prevenció, selecció, etc. en
funció de les futures infraestructures de gestió de residus.
Atès que el municipi de ................... ha sol·licitat la redacció del pla de gestió de residus
municipals a l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat el Pla i n’ha lliurat una
còpia en format digital i una còpia en format paper a l’ajuntament de .....................
Fonaments de dret
•

•
•
•
•
•
•

Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pedret i Marzà, de 29 d’agost de
2005, per establir el model de gestió dels residus municipals a la comarca de
l’Alt Empordà.
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL)
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per
la llei 4/1999, de 13 de gener.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Articles 37 i 38.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Article 235.
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus (TRLRR).

Vist tot l’anterior el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat,
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de gestió de residus municipals de .............., que
consta dels següents documents:
- Introducció

- Diagnosi
- Línies estratègiques de recollida de residus
- Línies estratègiques de comunicació: Pla de prevenció de residus i Pla
d'ambientalització de festes i actes públics
- Pla d’acció
- Temporalització i pressupost
- Annexes: Plànols de les ubicacions dels contenidors.
Segon.- Sotmetre el Pla municipal de gestió de residus a informació pública, amb
publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona i al tauler d’anuncis, per
tal que, en el termini de trenta dies, pugui ser consultat a la secretaria de l’Ajuntament i
es puguin formular les al·legacions pertinents, d’acord amb el que estableixen l’article
235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 36 a 38 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Facultar l’Alcalde per a la realització de tants actes i gestions com calgui per a
l’execució del present acord.
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