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Resolució de l’Alcaldia
Assumpte: CONVOCATÒRIA D’AUDIÈNCIA PÚBLICA PRÈVIA AL PLE ORDINARI
DE 24-09-2020
De conformitat amb el que disposa l’article 52 del Reglament de Participació Ciutadana,
l’alcalde ha de convocar una audiència prèvia a cada sessió de Plens, ja sigui ordinària
o extraordinària.

Ò

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 [...].», 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.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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RESOLC:

Primer.- CONVOCAR audiència pública prèvia al Ple ordinari del mes de setembre, a
realitzar el dia 24 de setembre de 2020, a les 20:00 hores, la qual tindrà lloc per mitjans
electrònics, per tal de contestar els precs i preguntes que formulin els veïns i veïnes,
relacionats amb temes de competència municipal.
Segon.- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els membres de la Corporació Municipal,
per tal de poder assistir a la referida sessió d’audiència.
Tercer.- DONAR DIFUSIÓ de la convocatòria de l’audiència pública prèvia al Ple ordinari
del mes de setembre, mitjançant el web municipal i als llocs habituals, per tal que 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:




A

La seu electrònica: www.teia.cat
Instància presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
A la llista que es posarà a disposició de la ciutadania mitja hora abans de l’inici
de la sessió a l’entrada de la Sala de Plens

Teià, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde.En dono fe: La secretària

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

21/09/2020 ALCALDE

En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia,

I
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Atès que per Resolució de l’Alcaldia 2020/539 de 21 de setembre, ha estat convocada
sessió ordinària del Ple per al proper dia 24 de setembre, a les 20:30 hores, correspon
convocar la sessió d’audiència prèvia al Ple mitja hora abans, amb una durada màxima
de 25 minuts.

P

21/09/2020 SECRETARI

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 COVID19, i vistes les limitacions i mesures de contenció acordades per les autoritats sanitàries.
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