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L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària realitzada en data 30 de desembre de 2021, ha
estat aprovat 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, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases
de Regim Local.

De conformitat amb allò previst a l’art. 65.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, si durant el
període d’informació pública no es presenten reclamacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu. En cas contrari les al·legacions i/o reclamacions que s’hagin formulat
seran resoltes pel plenari municipal que adoptarà un acord exprés per a l’aprovació
definitiva.
Posteriorment, es procedirà a publicar el corresponent edicte d’aprovació definitiva amb el
text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província i referència al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
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L’acord d’aprovació inicial se sotmet al tràmit d’informació pública, donant-se audiència als
interessats pel període de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la publicació del
present edicte al BOPT, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al Tauler
d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen de l’expedient i presentació de les
reclamacions que es creguin oportunes.
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