Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei
públic municipal d’estacionament regulat de vehicles amb limitació horària a la via pública
del municipi de Cunit, incoat per Decret d'Alcaldia de data 5 de novembre de 2021.
De conformitat al que estableix el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRL), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Els ens locals han
d'acordar de manera expressa la creació del servei públic local i procedir, si s'escau, a
regular-lo per reglament abans de començar a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les
modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei públic
municipal d’estacionament regulat de vehicles amb limitació horària a la via pública del
municipi de Cunit assumit per l'Ajuntament;
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article
159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals del següent tenor literal:
Article 159. Expedient per a la implantació del servei
159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un
projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.
159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la indicació, si
s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de
percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.
159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què es
tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les
prestacions a favor dels ciutadans (...).
Article 160. Procediment per a l’establiment dels serveis.
160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin
en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les
entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.
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APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL
D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT, EL SEU REGLAMENT D’ÚS I EL PROJECTE
D’ESTABLIMENT.

160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha
d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que
el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el
pressupost.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Municipal JRG 2021-0703 de data 22 de desembre
de 2021.
Vist l´informe jurídic AILG 2021-0295 de data 03 de desembre de 2021 sobre la instrucció de
l’expedient per a la implementació del servei.
Vist l’informe de Secretaria ABB 2021-0162 de data 03 de desembre de 2021 pel que fa a la
proposta de Reglament del servei.
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
Atès l’anterior es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l'establiment del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles amb limitació horària a la via pública del municipi de Cunit, el seu
reglament d’ús i el projecte d’establiment
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació als efectes de presentació d'al·legacions i
suggeriments.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d'informació pública i audiència corresponent al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al
tauler d'edictes de l'Ajuntament i al portal de transparència de l´ajuntament de Cunit.

Per a la consulta de l’expedient caldrà posar-se en contacte amb el Departament de
Secretaria.
Quart.- Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació o
reclamació, l'establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles
amb limitació horària a la via pública del municipi de Cunit, amb la memòria justificativa, el
projecte i el reglament corresponents, sense necessitat de cap tràmit ulterior, i procedir a
continuació a la publicació del text íntegre d’aquests tres documents al BOPB i a lliurar
sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent d'aquests
acords, a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Regidor de Seguretat Ciutadana
Xavier Lorenzo Torres
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El termini per a la presentació d’al·legacions i/o suggeriments començarà a comptar de de l
´endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

