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INICI CONSULTA PUBLICA 

 

I. Antecedents de fet: 

Atesa la voluntat municipal d’adoptar un acord d’ordenació i imposició de contribucions 

especials per finançar la realització d’obres a l’avinguda Antoni Gaudí (entre c/ 

Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i 

Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet, 

contingudes en el projecte aprovat per l’Ajuntament en data 9 de setembre de 2021. 

Vist l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

Atès l’objectiu d’incloure la participació ciutadana en aquest procediment, amb caràcter 

previ a l’elaboració i aprovació inicial de l’acord d’ordenació i imposició, es 

substanciarà una consulta pública a través del portal web de l’administració competent, 

per tal de donar audiència als ciutadans afectats i recavar quantes aportacions 

addicionals es puguin fer per altres persones, entitats i organitzacions o associacions 

reconegudes per la llei que agrupin o representin a persones amb drets o interessos 

legítims que es puguin veure afectats per la norma.  

La consulta pública prèvia es referirà als següents extrems: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.  

Per a donar compliment a l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 

procediment administratiu comú, s’incorpora com ANNEX a la present proposta la 

memòria corresponent a l’ordenació i imposició de contribucions especials per 

l’execució d’obres a l’avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de 

Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, 

Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet. 

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer 

arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a la memòria obrant a 

l’expedient, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  
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II. Fonaments de dret:  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.   

 Reial Decret Legislatiu, 2 /2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

Per tot l’anterior, de conformitat amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladores de les bases de règim local, correspon a l’Alcaldia sotmetre a consulta 

pública prèvia les ordenances esmentades.  

 

PROPOSO:  

Primer.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’adopció de l’acord d’ordenació i imposició 

de contribucions especials per l’execució d’obres a l’avinguda Antoni Gaudí (entre c/ 

Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i als carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i 

Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet, 

per un termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 

al portal de participació ciutadana Participa Rubí (https://participa.rubi.cat). 

Segon.-  Publicar al portal de participació ciutadana Participa Rubí 

(https://participa.rubi.cat) el present decret i la memòria adjunta. 

Tercer.- Donar trasllat a la Unitat de Govern (UO85). 

 

Rubí, a data de la signatura electrònica 

Mª Carmen Méndez Arrebola 

Coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana 

https://participa.rubi.cat/
https://participa.rubi.cat/



