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CERTIFICO:
Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del 27 de febrer de 2018 i a reserva del
text que resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, va aprovar per unanimitat, el següent acord:
=»
2.TEMA: Aprovació del Pla de gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i
neteja viària 2018.
Vist la proposta presentada pel regidor Sr. Josep Casadellà Turon , que literalment diu:
«=Antecedents
1. Per acord de Ple de data 20 de setembre de 2011, l'Ajuntament d'Anglès va delegar al Consell
Comarcal de la Selva, amb vigència indefinida, les competències relatives a la recollida, transport i
tractament de residus municipals.
2. En data 15 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Selva va acceptar la delegació de
la competència, acordant que la forma de prestació del servei seria la gestió indirecta per part de
l'empresa d'economia mixta Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA, d'acord amb els pactes
i estipulacions del conveni a subscriure amb l'Ajuntament, que també va aprovar en l'esmentat
acord.
3. El Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en la sessió ordinària celebrada en data 01 d'agost de 2016, va
acordar l'ampliació de la prestació del servei de neteja viària amb la inclusió de la neteja viària
posterior a la realització del mercat setmanal dels diumenges, ja que és un servei que no va ser
previst inicialment, així com l'ampliació de l'horari de la deixalleria a 9 hores setmanals, incloent
els dissabtes al matí, a partir de l'1 d'agost de 2016.
4. En la sessió plenària extraordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2017 es va aprovar
l'addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus.
5. En la sessió plenària celebrada el 30 de gener de 2018 es va aprovar el Conveni entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per a l’ús de la Deixalleria municipal de La Cellera
de Ter.
6.- Vist que en data 30 de gener de 2018 va entrar per registre d'entrada (RE: 1-2018-00414-2) el

Pla de Gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i neteja viària 2018
d'Anglès.
7.- Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic industrial com a enginyer assessor de l’Ajuntament.
8.- Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 22 de febrer de 2018.
Fonaments de dret
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, articles 9.4 i 85.
Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus.
Per tot això, es proposa al Ple d’adopció del següent
ACORD:
Primer.- ACCEPTAR el Pla de Gestió de serveis de residus del 2018.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de la Selva i al Departament d'Intervenció.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat;
Abstencions(1): CUP Sergi Riera Sau «=

I, perquè així consti, expedeixo el present certificat, amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.
Anglès, 2 de març de 2018
Vist i plau.
L'alcaldessa,
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