b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
En compliment de l’anterior i d’acord amb allò disposat a la Resolució de l’alcaldia de data
23/03/2017 se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’Ordenança
municipal, la memòria per la nova regulació relativa a l’estudi, elaboració i posterior
aprovació d’una nova ordenança municipal de recollida de residus al municipi de Dosrius,
durant un termini de 10 dies, a comptar des del dia de la present publicació.
La documentació es pot consultar al portal de transparència de la web de l’ajuntament de
Dosrius (http://www.dosrius.cat). Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho
considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de les bústies de
correu electrònic participacio@dosrius.cat, dosrius@dosrius.cat, o a través del registre
general de l’Ajuntament o la seu electrònica https://www.seu.cat/dosrius.
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a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

23/03/2017
Marc Bosch de Doria
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De conformitat amb allò previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, per tal de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal de recollida de residus al
municipi de Dosrius, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de
l’Administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
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