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116/2022
Aprovació PLGRDA
Ajuntament
Aprovació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Data d’Iniciació: 17 de gener de 2022

1. Que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia 31 de
març de 2022, a la vista del dictamen favorable aprovat per la Comissió
Informativa Permanent de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal de
l’Ajuntament, va aprovar provisionalment el Pla Local de Gestió de Residus
Domèstics i Assimilables de l’Ajuntament d’Albaida.
2. Que es va realitzar el tràmit preceptiu de sotmetiment a exposició pública i
audiència als interessats de l’aprovació de l’Acord esmentat pel termini de 30
dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis de la Corporació,
en la seu electrònica (albaida.sedelectronica.es) i al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 73 de 19 d’abril de 2022.
3. Que en data 5 de juliol de 2022 s’incorpora a l'expedient la certificació de la
Secretaria General relativa al resultat de l'exposició pública i en la qual es fa
constar que dins del termini d’informació pública precisat no consta presentada
cap reclamació contra l’acord d’aprovació provisional de dit Acord regulador.
4. Que procedeix l'elevació a definitiu de l'acord plenari de 31 de març de 2022,
elevant a definitiva l’aprovació de l’esmentat Pla, als efectes que entre en vigor,
una vegada publicada l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.
Atesos els següents fonaments de dret:
I.

L’òrgan competent per l'aprovació i modificació d’ordenances i reglaments és el
Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2 lletres d) i e) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL)

II. L'adopció de l'acord d’aprovació d’ordenances i reglaments requereix la majoria
simple dels membres de la Corporació, de conformitat amb els articles art.47.1
LRBRL
III. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
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Règim Local (LLRBRL).
IV. L'atribució per a portar a terme l'elevació a definitiu de l'acord plenari, a més de
la publicació preceptiva d'acord amb el procediment establert, correspon a
l'Alcaldia, tot i que no s'ha presentat cap reclamació, de conformitat amb allò
establert a l'article 21.1 apartat r) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LLRBRL).
Per tot el que precedeix, de conformitat amb l’acord plenari adoptat en data 31 de
març de 2022 i amb les facultats conferides a esta Alcaldia, pel present RESOLC:
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SEGON. Fer pública esta Resolució mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, seu electrònica (albaida.sedelectronica.es) i Butlletí Oficial de la
Província, tot d’acord amb allò establert a l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la indicació que contra l’acord
d’elevació a definitiu de l’Acord regulador, que finalitza la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà al de la publicació de l’edicte en el BOP, sense perjudici d’exercir qualsevol
altre que crega convenient.
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http://albaida.sedelectronica.es

