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Assumpte: resolució modificació Pla Normatiu Municipal
Conforme a allò disposat per l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter anual, totes les Administracions
han d’aprovar i fer públic al Portal de Transparència el seu Pla normatiu que contingui les iniciatives
legals i reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació.
En conseqüència, per resolució d’alcaldia de data 19 de gener de 2018 es va aprovar el Pla Normatiu
Municipal per l’exercici 2018. Posteriorment, es va modificar el mateix atès que per diferents Àrees es
va exposar la conveniència d’impulsar modificacions de determinades Ordenances i Reglaments.
Per part de l’Àrea de Medi Ambient s’ha exposat la conveniència de modificar una de les Ordenances
que no estaven inicialment incloses en el Pla aprovat. En concret, l’Ordenança Municipal de recollida
de residus i el Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Palau-solità i Plegamans.
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Atès que res impedeix que un cop aprovat el Pla Normatiu Municipal, el mateix es pugui modificar per
incloure altres propostes d’aprovació, modificació o derogació d’instruments normatius municipals
relacionats amb els àmbits d’actuació municipals.
Atesos els antecedents anteriors i a la vista de la necessitat exposada, aquesta Alcaldia en ús de les
seves competències previstes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
RESOLC :
Primer.- Modificar el Pla Normatiu Municipal 2018 aprovat per resolució d’alcaldia de data 19 de gener
de 2018, i ampliat posteriorment per resolució de data 21 de febrer de 2018, incorporant les propostes
formulades per l’Àrea de Medi Ambient, relatives a la modificació de l’Ordenança Municipal de
recollida de residus i el Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Palau-solità i Plegamans.
Segon.- Comunicar la present Resolució a l’Àrea esmentada, pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre el contingut de la present Resolució en compliment del Principi de Transparència i
del previst per l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal , en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013 de
9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern i 8 i següents de la llei 19/2014,
de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya.
Ho mana,
L’Alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas
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