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Assumpte: Modificacions d'ordenances reguladores de preus públics per l'exercici 2023 i 
ss.

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

En data 1 d’agost i mitjançant Decret 2022/1636 l’Alcaldia ha adoptat la següent resolució:

“Primer.- ORDENAR la realització del tràmit de consulta pública prèvia a l’elaboració dels 
projectes de noves ordenances reguladores de preus públics, així com de modificació 
d’ordenances reguladores ja vigents que comportin la regulació de nous preus públics, que 
hagin d’entrar en vigor per l’exercici 2023, als efectes per recaptar l' opinió dels ciutadans i 
de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per 
aquestes, mitjançant la publicació al portal web municipal de les següents memòries 
elaborades per les àrees gestores per cadascun dels projectes normatius sobre els 
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva 
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no 
reguladores.

Àrea Serveis tècnics
csv b1033c6cf7994d88bc1bfd62680872b0001
Ordenança 
reguladora

Ordenança de reguladora del preu públic pel servei de punt de 
càrrega de vehicle elèctric

Preu públic Preu públic per servei de punt de càrrega de vehicle elèctric

Segon.- ESTABLIR que el present tràmit de consulta pública prèvia es substanciarà per 
termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al portal web 
municipal de la present resolució i de les memòries justificatives de l’elaboració dels 
projectes normatius.

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a 
través dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en particular:

 A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Canet de Mar.
 A través de l'e-Tram, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el Consorci 

d'Administració Oberta de Catalunya (https://canetdemar.cat/tramits )

Tercer.- COMUNICAR la present resolució als departaments de Tresoreria i Comunicació.”

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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