
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI sobre aprovació inicial d'ordenances generals de l'any 2022.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021, va adoptar un acord d'aprovació
provisional de modificació d'Ordenances Generals de l'exercici 2022, l'aprovació inicial d'una nova ordenança
així com l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2022 i següents, així
com el seu text refós en el següent sentit:

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança general núm. 62 Reglament regulador del servei
públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control
horari limitat “zona blava”, en el sentit de modificar l'article 6 perquè quedi redactat de la següent manera:

“Article 6

1.- El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del Passeig Marquès de Casa Riera i la zona
d'estacionament del Carrer Lledoners), es prestarà tot l'any i tots els dies de la setmana de 9 a 14h i de 16 a
20h.

El servei a les zones blaves del Passeig Marquès de Casa Riera i tram de carrer la Pau urbanitzat i assenyalat,
es prestarà de la següent forma:

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 31 d'octubre funcionarà tots els dies de la setmana de 9 h a
20h.

- Durant el període comprès entre 1 de novembre a 30 d'abril funcionarà els dissabtes, diumenges i festius de
9 h a 20h.

La zona d'estacionament del Carrer Lledoners, es prestarà de la següent forma:

- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 30 de setembre funcionarà tots els dies de la setmana de 9 h
a 20 h.

- Durant el període comprès entre 1 d'octubre i 30 d'abril, serà d'estacionament lliure.

2. Els vehicles estacionats a la zona blava i que no disposin de distintiu, efectuaran el pagament per fraccions
d'hora.

3. Els horaris de prestació del servei i el període d'estacionament, regulats en aquest article, es podran
modificar per acord de l'Ajuntament.”

Segon.- Derogar l'antiga Ordenança número 69, reguladora de l'ús dels mitjans electrònics i aprovar
inicialment el text de la nova Ordenança número 69 de Transparència i administració digital, el qual consta
oportunament arxivat a l'expedient.

Tercer. Sotmetre a informació pública el present expedient, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la darrera de les
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publicacions.

L'expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text de les ordenances també en la
pàgina web municipal, a fi que s'hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Quart.- Transcorregut el període d'informació pública, sense havent-se'n presentat cap al·legació ni reclamació,
l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense l'adopció d'acord exprés, procedint a la publicació
del text íntegre de l'ordenança modificada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i entrarà en vigor
quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.”

En la mateixa sessió de Ple celebrada en data 28 d’octubre de 2021, es va adoptar un acord d’aprovació
provisional de modificació d’Ordenances Fiscals de l’exercici 2022 que es detalla a continuació:

“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2022 i següents, així
com el seu text refós.”

Sant Vicenç de Montalt, 4 de novembre de 2021

Víctor Llasera Alsina

Alcalde

(21.312.068)
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