14/12/2020 SECRETARI
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ

L’Audiència Pública es defineix com un espai de participació obert a tothom, en
què l’Ajuntament presenta, i després debat amb la ciutadania, les qüestions més
significatives de l’acció municipal. En aquest cas, es presenta la proposta de
pressupostos per a l’any vinent (art. 49 RPC).
Vist l’article 47 lletra d) del mateix Reglament, relatiu a les audiències públiques
ciutadanes, el qual disposa: «L’audiència es pot instrumentar per qualsevol mitjà
que l’ajuntament acordi de manera motivada [...] També es pot instrumentar per
mitjans electrònics, cal facilitar una adreça electrònica per a la presentació
d’observacions, suggeriments o al·legacions i se n’ha d’indicar la data límit», en
relació amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i apreciada la concurrència de la situació descrita per l’alcalde
o president.
Atès que el passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va
declarar pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública
provocada pel COVID-19, i vistes les limitacions i mesures de contenció
acordades per les autoritats sanitàries, en relació amb les restriccions que han
estat adoptades per a la Fase 1 en què ens trobem, i per tal d’evitar riscos.
De l’article 48 del Reglament de Participació Ciutadana s’extreu: «a) L'alcalde o
alcaldessa en convocarà almenys una cada any per presentar els pressupostos
municipals, amb una antelació mínima de 5 dies abans del Ple en el qual es
presentin. [...]», en relació amb l’article 50 lletra a) RPC.
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De conformitat amb el que disposa l’article 52 del Reglament de Participació
Ciutadana («RPC»), l’alcalde ha de convocar una audiència prèvia a cada sessió
de Plens, ja sigui ordinària o extraordinària.
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De l’article 51 del RPC, relatiu al funcionament, s’extreu:
«[...] iv. Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts
per persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones
que vulguin parlar tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.
[...]»
Atès que es preveu que la sessió del Ple extraordinari, en què es sotmet a
aprovació inicial el Pressupost municipal tingui lloc el proper dia 22.12.2020, a
les 21 h., proposta que ha d’ésser prèviament dictaminada per la Comissió
Informativa corresponent a l’Àrea 1, que està convocada per al proper dia
16.12.2020, i per tal de respectar el termini de 5 dies hàbils, de conformitat amb
l’anterior,
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En ús de les atribucions legalment conferides,
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Assumpte: Convocatòria audiència pública prèvia al Ple extraordinari de
22.12.2020 (pressupost).
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Decret d’Alcaldia

RESOLC:
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Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.- En dono fe: La secretària
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Quart.- DONAR DIFUSIÓ de la convocatòria de l’audiència pública prèvia al Ple
del pressupost, mitjançant publicació en el web municipal i als llocs habituals,
perquè els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir es puguin inscriure, fent
constar la temàtica a la qual fa referència la seva intervenció, mitjançant
qualsevol de les opcions següents:
 La seu electrònica: www.teia.cat
 Instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
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Tercer.- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els membres de la Corporació.
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Segon.- Establir l’ordre del dia següent:
1. Presentació del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021.
2. Suggeriments i preguntes que formulin els veïns i veïnes, relacionats amb
el Pressupost de l’Ajuntament.
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Primer.- CONVOCAR l’audiència pública prèvia al Ple extraordinari del
pressupost per al proper dia 22.12.2020, a les 19 h., per mitjans electrònics.

