
DECRET DE L'ALCALDIA

Cunit, a data de la signatura electrònica

ANTECEDENTS

Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4848/2017, de data 29 de desembre de 
2017 es va aprovar el Pla Normatiu Municipal per a l’any 2018, que recull el conjunt de 
normativa que es pretén aprovar durant el transcurs d’aquest any. 

Atès que l’Ajuntament de Cunit té interès en tramitar un Reglament d’ús dels horts 
ecològics municipals.   

Des dels departaments de Participació Ciutadana i Medi Ambient es va proposar la 
inclusió en el Pla Normatiu de l’elaboració, prevista per el primer trimestre de l’any, 
d’un nou Reglament d’ús dels Horts ecològics municipals. 

Vista la provisió de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2018 instant l’inici del procediment 
per a la participació ciutadana en el tràmit de consulta pública prèvia. 

D’acord  amb  allò  establert  a  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, caldrà substanciar 
una consulta pública prèvia, a través del portal web de l’administració competent, per 
recollir  l’opinió  dels  ciutadans  i  organitzacions  més  representatives  potencialment 
afectats per la futura norma i/o modificació,  sobre els aspectes següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Vist l’informe núm. 2018-0040 de data 29 de juny de 2018  emès per la tècnica de 
Participació  Ciutadana  envers  el  procediment  de  consulta  pública  prèvia  per  a 
l’elaboració d’aquesta norma. 

Fonaments jurídics 

L’article 8a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

Els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis, dels ens locals. 



L’article  128  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  que aprova  la  Llei  de  procediment 
administratiu  general  de  les  administracions  públiques,  reconeixent  la  potestat 
reglamentària dels governs locals.

L’article 133.1 de la Llei 39/2015, en relació a la substanciació d’una consulta pública 
prèvia a l’aprovació del projecte de norma amb rang de reglament.

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics 

RESOLC 

Primer.-  INICIAR el procediment per a la redacció d’un Reglament d’ús dels horts 
ecològics municipals.  

Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia  l'elaboració de la norma en el portal 
Web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133.1  LPAC, 
per un termini de deu dies naturals a comptar des del dia següent de la seva publicació 
(s'adjunta com a Annex 1  memòria  amb la  informació  que es sotmetrà  a consulta 
pública)

Segon.- CONSTITUIR la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de 
Reglament d’ús dels horts ecològics municipals, amb la composició següent:

Presidenta: 
- L’alcaldessa, Sra. Montserrat Carreras García, o regidor/a en qui delegui. 

Vocals
- Sr. Martin Julio Grondona, Regidor de Relacions ciutadanes
- Sr. Antonio Martínez Pascual, Regidor de Medi Ambient 
- Sra. Ada Carné Rosell, Tècnica de Participació ciutadana
- Sr. Josep Miro Illa, Tècnic de Medi Ambient
- Sra. Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria   

Secretari/ària de la Comissió: 
- Sra. Esmeralda Soler Álvarez

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord als regidors i personal tècnic de la corporació 
designat com a membre de la Comissió d’Estudi.  

L'Alcaldessa Davant meu, 
El Secretari

Montserrat Carreras García Jordi Gasulla Sabaté
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