REF. 851/2022

Cunit, a data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS

Atès que els instruments de planejament estan subjectes al tràmit de consulta publica,
en funció de la seva naturalesa normativa reglamentaria
FONAMENTS JURÍDICS
-Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

DECRET

Adolf Barcelo Barcelo (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 19/05/2022
HASH: 42c7bc7cb4d5073f1d2f19e92b4c1f2b

Vist que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques que regula la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que, amb caràcter
previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través del
portal web de l’administració competent, en la que se sol·licitarà l’opinió dels ciutadans
i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure
afectats per la futura norma.

Número: 2022-2664 Data: 19/05/2022

Vista la Memòria relativa al tràmit de consulta pública prèvia incorporada a l’expedient,
sobre l’elaboració del projecte de reglament de funcionament del servei de cotreballcentre de negocis.

-Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC
Primer.- SOTMETRE el document a consulta pública prèvia en el portal Web de
d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133.1 LPAC, per
un termini de 10 dies hàbils 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).
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Jaume Casañas Carballido (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/05/2022
HASH: 73f0f8af0da7b9daeb45d5e74ec21626

DECRET

Segon.- Que, transcorregut el termini per la consulta, s’emeti informe de resposta
sobre les aportacions i observacions a tenir en consideració.
Cunit, a data de la signatura electrònica
L'Alcalde
Jaume Casañas Carballido

El Secretari general
Adolf Barceló Barceló
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DECRET

Dono fe i prenc raó.
Art. 3.2 RD 128/2018

