DECRET D’ALCALDIA

Núm: 2022/002150
Data: 01/09/2022
Expedient: 5/2022/OERM
Procedència: Àrea de Presidència

A Montcada i Reixac,
Assumpte: Revisió de les infraccions i les sancions en matèria d’abocament de residus.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 d'abril de 2019, va aprovar la revisió de
l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a
l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública, que havia estat aprovada l’any 2007;
A la revisió en profunditat que es va portar a terme l’any 2019 no es va revisar la relació de
les possibles infraccions comeses, ni tampoc els imports de les sancions corresponents a
les dites infraccions, sancions que a l’ordenança municipal estan regulades en uns imports
molt per sota dels imports màxims que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, LRBRL.
L’ordenança estableix unes infraccions i unes sancions, amb caràcter general, per a totes
les vulneracions de l’ordenança i, en el desenvolupament i l’aplicació de la mateixa, s’ha
fet evident que les infraccions en matèria d’abocament de residus suposen un tipus
d’infracció que, per la seva naturalesa i característiques diferenciades, és convenient
tractar-les de manera separada a la resta d’infraccions.
En conseqüència, aquest tractament específic per a les infraccions en matèria
d’abocament de runes, pot comportar l’aprovació d’unes sancions adequades al perjudici
que causen a la comunitat, sempre dintre dels límits de l’article 141 de la LRBRL.
Això comportaria la creació d’un nou article específic per a la regulació de les infraccions
en matèria d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus
en aquesta matèria, i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents a
aquestes infraccions en matèria d’abocament de residus.
S’ha de tenir en compte que per tal de donar compliment a la disposició final octava de la
Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, caldrà elaborar i
aprovar una ordenança específica de residus, que obligarà a segregar-la de la de
convivència; però atès que serà més complexa i que encara no està del tot definida, es
realitza aquesta acció prèvia d’actualitzar les infraccions i sancions en matèria de residus.
Vist que s’ha posat de manifest per part dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i
Transició Ecològica la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions de
l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a
l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública pel que fa a la matèria d’abocament de
residus.

DRE01

Atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS, als articles 61 i 62 disposa que s’haurà de
crear una Comissió d’estudi, per a la revisió i redacció del text de les ordenances i les
seves modificacions.
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Per tot això,

Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.- Incoar expedient per a la modificació de l'ordenança de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública, per
tal d’estudiar la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions de l'Ordenança
municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i
reguladora de l'ús de la via pública, pel que fa a la matèria d’abocament de residus.
SEGON.- Constituir la Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de la modificació
de l'ordenança indicada.
TERCER.- Iniciar el tràmit de la consulta prèvia, mitjançant la inserció del corresponent
anunci a la web municipal per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions potencialment
afectades.
QUART.- Nomenar com a membres de l’esmentada Comissió d’estudi a les persones
següents:
- Sr. Juan Carlos de la Torre Villarino, president Àrea Serveis Generals, com a president
- Un representant de cadascun dels grups municipals que formen l'Ajuntament designat pel
corresponent grup.
- Sr. Josep Pubill Riera, coordinador d’Espai Públic i Transició Ecològica
- Tècnic de Gestió de Residus, de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica
- Sra. Maria José López Pallarès, secretària de l'Ajuntament, que actuarà de secretària de
la Comissió
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les persones nomenades, i als portaveus dels
grups municipals perquè designin les persones que els han de representar a la Comissió
d’Estudi.

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

L'alcaldessa
Laura Campos Ferrer
01/09/2022

La secretària general
Maria José López Pallarés
31/08/2022
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Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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