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Exp. 8186/2021
ANTECEDENTS
Cunit a data de signatura electrònica
Vista la necessitat de regular l’aparcament a la via pública en la zona propera a la zona de
platges, amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquesta àrea del municipi, donar solucions a
la manca d’estacionament i garantir la rotació de vehicles estacionats, especialment en la
temporada d’estiu atès l’atractiu del municipi com a destí turístic de platja.

Atès que, per decidir sobre l’establiment del servei públic esmentat és competent el Ple
municipal, prèvia la instrucció de l’expedient oportú amb la redacció d’una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació,
d’acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de normes d’aplicació.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC:

DECRET

PRIMER.- Incoar expedient per l’establiment del servei públic municipal de d’estacionament
regulat en superfície amb limitació horària en les vies i espais públics del municipi de Cunit.
SEGON.- Que per la Secretaria s’emeti informe sobre la Legislació aplicable y el
procediment a seguir.
TERCER.- Que una comissió presidida pel Regidor de Serveis Generals, Xavier Lorenzo
Torres, i integrada pels tècnics, Javier Moreno (Policia), Monica López Sánchez
(Intervenció), Anna Aviño Algarte (Serveis Tècnics), Anabel Lafuente García (Secretaria) i
Vanessa Peñas Polo com a secretària de la comissió, elabori la memòria justificativa
corresponent, el projecte d’establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació,
per tal de donar-li la tramitació pertinent.
QUART.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament en el portal web
d’aquesta administració donant compliment a allò que disposa l’article 133.1de la llei
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, per un termini de deu dies hàbils
a comptar des del dia següent de la seva publicació.
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FONAMENTS JURÍDICS
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Considerant que la necessitat anteriorment exposada podria satisfer-se amb l'establiment
d’un servei públic d’estacionament regulat en superfície amb limitació horària en les vies i
espais públics del municipi de Cunit

CINQUÈ.- Notificar el present acord al regidor i tècnics designats com a membres de la
comissió d’estudi, a la regidoria de participació ciutadana, així com als grups municipals.
Cunit, a data de signatura electrònica
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El Secretari general
Adolf Barceló Barceló
Dono fe i prenc raó.
Art. 3.2 RD 128/2018
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