S'ha creat una iniciativa en l'àmbit de Catalunya per tal de fer diferents actuacions dins
l'àmbit del Medi Ambient.
Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir a la millora del medi Ambient i
conscienciar a les persones de la necessitat de mantenir net el nostre planeta
mitjançant diferents actuacions de neteja en llocs determinats i la realització d'un recull
de fotografies amb espais amb brutícia per tal de fer una millor conscienciació sobre
aquest problema.

Per tot l'exposa't, en virtut de les competències que tinc atribuïdes
RESOLC:
PRIMER. L’ADHESIÓ de l'Ajuntament d'Alcanar a la campanya CATALUNYA Clean Up
Challenge
SEGON. AUTORITZAR la utilització del logo de l'Ajuntament per als cartells
promocionals de les diferents actuacions de la campanya, sempre amb el vist i plau
previ per escrit de l'Ajuntament.
TECER. DELEGAR la capacitat per atorgar el vist i plau per a l’us del logo de
l’Ajuntament, per als cartells promocionals de la campanya, en la persona del Regidor
de Medi Ambient Sr. Jordi Bort Juan
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L'Ajuntament d'Alcanar, considera aquesta iniciativa molt interessant i creu adequat
donar-li suport i adherir-se a la mateixa

DECRET

QUART. PROPOSAR a la regidoria de Medi Ambient, l'organització d'alguna actuació
de neteja en el marc d'aquesta campanya.
CINQUÈ. TRAMETRE aquest acord al responsable de la campanya al nostre municipi,
el Sr. Robert Garcia i a la regidoria de Medi Ambient.

Ho mana i firma l'alcalde president, al meu davant el Secretari, que dono fe.
Alcanar, signat electrònicament al marge,

L’ALCALDE,
1
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