
CSV (Codi de verificació
Segura) IV7BWKAZPBB45SOTAZXTDYZ7OA Data i hora 23/12/2022 09:24:53

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BWKAZPBB45SOTAZXTDYZ7OA Pàgina 1/10

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48

www.mataro.cat

ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 22 de desembre de
2022, amb els vots favorables (25) dels grups municipals PSC (13), de En Comú Podem
Mataró (2), d’ERC-MES (8), i de Junts per Mataró (2), i l’abstenció del grup municipal de C’s
(2), ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovació del Pla Anual Normatiu 2023.-

Antecedents

La  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), recull els principis als quals les Administracions Públiques han d’ajustar l’exercici de la iniciativa
legislativa i la potestat reglamentaria.

L’art. 129 LPAC especifica que aquestes actuaran d’acord amb les principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

En aquest sentit i per tal d’augmentar la seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament, l’art. 132 LPAC,
disposa que anualment les administracions públiques han d’elaborar un pla normatiu que contingui les
iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent, que un cop
aprovat es farà públic a través del portal de la transparència.

D’altra banda, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, recull  en el seu art. 10 l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les
actuacions amb una rellevància jurídica especial, i dels procediments administratius relacionats amb
l’exercici de les seves competències, establint les condicions en què s’ha de dur a terme dit exercici de
transparència respecte a decisions i actuacions de rellevància jurídica.

A la vista del que declara la Sentència 55/2018, de 24 de maig de 2018, del Tribunal Constitucional, resol el
recurs inconstitucionalitat 3628/2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya contra diversos
preceptes de la  LPAC, i tenint en compte les competències sobre règim local que té la Generalitat de
Catalunya, en base a l’Estatut d’Autonomia, no seria d’aplicació als municipis de Catalunya, l’art. 132 LPAC,
i no existiria  en conseqüència, la obligatorietat d’elaboració del pla anual normatiu amb els requisits de la
Llei 39/2015.

Això no obsta, per a que l’Ajuntament, en la línia del que preveu la normativa de transparència i per
qüestions d’oportunitat i de millora en la planificació normativa, pugui desenvolupar aquest instrument, per
elaborar, modificar o derogar normativa municipal i publicar-ho davant la ciutadania,  per a la seva
participació futura.

I més, tenint en consideració que amb l’aprovació del Pla Normatiu es donaria compliment als eixos del Pla
de Bona Governança, com ara: transparència, bon govern i integritat institucional, participació i col.laboració
i retiment de comptes. Així com, també es donaria compliment a diverses prioritats del Mandat Polític 2019-
2023, com ara: la prioritat 3, d’impulsar el Bon Govern, i la prioritat 6, de continuar amb la transformació de
l’administració per millorar la prestació dels serveis públics, així com amb l’acció estratègica núm. 14
d’aprovar i impulsar un Pla de Bona Governança.
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Per tot això, els objectius que es pretenen assolir amb l’aprovació d’aquest pla normatiu són:

Millorar la planificació “ex ante” en nom d'una major seguretat jurídica i la predictibilitat de
l'ordenament jurídic
•

Incrementar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes.•

Enfortir l’avaluació “ex post”, de revisar de manera contínua l’adaptació de la normativa als principis
de bona regulació, bona governança.
•

El Pla normatiu a desenvolupar, hauria d’incloure les iniciatives normatives relatives a: Ordenances i
reglaments, reglaments orgànics i estatuts d’entitats dependents.

Quedarien exclosos: el pressupostos generals i les bases d’execució, bases de selecció de personal, plecs
de clàusules generals, particulars tècniques i plecs de condicions en els àmbits de la contractació
administrativa i d’operacions patrimonials, els plans urbanístics , a causa de la seva programació  temporal
indefinida i per la intervenció en la seva tramitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les
iniciatives normatives presentades pels ciutadans en l’exercici de la iniciativa popular, i les iniciatives
normatives provinents dels regidor o grups polítics municipals que no formin part de l’equip del govern
municipal.

Per l’any 2022 es va aprovar el Pla Normatiu per acord de Ple de data 23-12-2021–acord  núm. 789 de 24-
12-2021-, que va ser modificat en dues ocasions.

Per l’elaboració del Pla Anual Normatiu de 2023 s’han tingut en compte aquelles normatives incloses en el
Pla Anual Normatiu de 2022 que a hores d’ara, no han arribat a assolir la fase d’aprovació inicial, així com
les noves propostes efectuades per les diferents àrees de l’Ajuntament.

Les propostes que provenen de l’any 2022 venen detallades a l’Annex I.

Per altra banda, les diferents àrees de l’Ajuntament han informat de les disposicions normatives que tenen
previst aprovar o modificar  durant l’any 2023, que venen detallades en l’Annex II adjunt en el que s’indica:
títol objectius, servei/direcció que ho impulsa i planificació temporal, i que a nivell de resum és el següent:

.   Servei d’Ingressos

.  Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
(modificació)

.  Ordenances fiscals reguladores d’Impostos (modificació)

.  Ordenances fiscals reguladores de Taxes (modificació)

.  Ordenances reguladores de la prestació   de serveis patrimonials de caràcter públic no tributaris
(modificació)

.  Ordenances fiscals reguladores dels Preus públics (modificació)

.  Ordenança fiscal reguladora de contribucions especials Les Sureres (creació)

 .  Direcció d’Urbanisme
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.  Reglament de registre de solars (creació)

.  AMSA

.  Reglament del servei d’abastament d’aigua potable de Mataró (creació)

.  Reglament del servei de Tub Verd (creació)

.  Reglament del servei de Clavegueram (modificació)

*    Benestar social

.  Reglament municipal de prestacions econòmiques d´urgència social (modificació)

Finalment, l’òrgan competent per a l’aprovació del Pla Normatiu que inclou ordenances i reglaments, i per
analogia amb l’aprovació, modificació i derogació de reglaments i ordenances, correspondria al Ple de
l’Ajuntament de Mataró, segons el que preveuen els art. 22.2 d) LRBRL, en relació amb els art. 52.2 d i 178
del 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, l’art. 65 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals (ROAS).

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer, de delegació de
competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Transparència,

PROPOSO:

Primer.- Aprovar el Pla anual normatiu 2023 de l’Ajuntament de Mataró que figura com ANNEX I i II en el
present ACORD.

Segon.- Donar publicitat al Pla anual normatiu 2023 al web municipal i comunicar-ho a tots els serveis
municipals que hi participen.

ANNEX I. Propostes que provenen del Pla Anual Normatiu 2022

Promoció Econòmica

Títol O r d e n a n ç a  f i s c a l  p e l  c o b r a m e n t  d e  l e s  q u o t e s
d e l ’ A P E U ( À r e a d e P r o m o c i ó E c o n ò m i c a U r b a n a )

Objectius Finançarlesactuacionsdelplad’actuaciódel’APEU

Servei/Direcció PromociódeCiutatiComerç
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Qualitat Urbana

Títol Ordenançade residusdeMataró

Objectius Modificació per incorporariregularelsnousserveisderecollidaPap
contemplats en el nou contracte de recollidaselectiva de
residusineteja viària 2021-2026

Servei/Direcció Àrea deQualitatUrbana

Fase Realitzada consulta pública

Habitatge

Títol Reglamentdelregistredesol·lcitantsd'habitatgeambproteccióoficiald
eMataró

Objectius M o d i f i c a c i ó  p e r
adaptarelprocedimentprevistperl’adjudicaciódelshabitatgesalanov
aestructuraorganitzativaenmatèriad’habitatge.

Milloraraspectesrelacionatsamblagestiódel'habitatgesocial.

Servei/Direcció Habitatge

Fase Realitzada consulta pública

Administració electrònica

Títol Ordenançamunicipald’AdministracióDigital

Objectius Regular la utilització dels mitjans electrònics enl’àmbit de
l’Ajuntament de Mataró, per tal de facilitar la consecució més
e f i c a ç  d e l s  p r i n c i p i s  d e
simplificació,transparència,proximitatiserveiefectiua la ciutadania,
la tramitació del procediment administratiu municipal i la
participació ciutadana peraquestsmitjans.

Servei /Direcció Administracióelectrònica

Fase Realitzada consulta pública
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Esports

Títol Reglamentd’úsdelesInstal·lacionsEsportivesMunicipals

Objectius Modificariposar aldia elreglamentgeneral ielsespecífics d’ús dels
equipaments esportius municipals

Servei/Direcció Esports

Direcció de Seguretat, civisme i convivència

Títol Ordenança de civisme i convivència de la ciutat de Mataró

Objectius L’Ajuntament de Mataró, mitjançant aquesta ordenança pretén
establir un clima de civisme i convivència social que fomenti les
relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania,
siguin veïns o veïnes del municipi o visitants, així com el dret a
utilitzar i gaudir dels espais públics, serveis públics i equipaments
municipals en òptimes condicions, atès la seva condició de lloc
de trobada. I tot això, essent conscients que, per assolir-ho, no
n’hi ha prou amb l’exercici de la potestat sancionadora per part
de l’autoritat municipal, sinó que cal també desenvolupar una
correcta activitat preventiva i formativa.

Concretament els objectius de la norma són els
següents:

- Regular els principis generals de civisme i convivència
ciutadana, garantint els drets i deures de la ciutadania, la
protecció dels menors d’edat i les mesures per fomentar el
civisme i la convivència.

- Establir les normes de conducta prohibides a l’espai públic,
segons atemptin contra la dignitat de les persones, tals com el
menyspreu i la discriminació, els insults i les baralles, la
mendicitat, l’oferiment i la demanda de serveis sexuals o  la
pràctica del nudisme; segons consisteixin en fer un ús inadequat
de l’espai públic, tals com els grafits, pintades i altres expressions
gràfiques, els jocs, les juguesques, les necessitats fisiològiques o
el consum i la venda de begudes alcohòliques; o segons
consisteixin en fer un ús impropi de l’espai public, dels serveis
públics i equipaments municipals, del mobiliari urbà i de les
zones naturals, parcs, jardins i resta d’espais verds.

- Identificar les situacions particulars de contaminació urbana
acústica provinent de sorolls i vibracions a l’espai públic, i de
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molèsties en les relacions de veïnatge.

- Donar prioritat a les mesures municipals consistents en la
mediació i resolució de conflictes entre la ciutadania com a eina
bàsica per a una societat dialogant i més cohesionada.

- Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència
cívica i social pels menors de 14 anys.

- Fixar el règim sancionador, tipificant les infraccions i sancions
pròpies de l’ordenança.

 Direcció Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

Fase Realitzada consulta pública

Servei d’estratègia i governança

Títol Codi de conducta i bon govern

Objectius Impulsar una millor governança de l’Ajuntament de Mataró

Aposta per un model preventiu i no reactiu, que fomenti les
bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i directius
de l’Ajuntament.

Donar resposta als dilemes ètics derivats de l’exercici del poder i
al correcte compliment de les responsabilitats públiques.

Aprovar la revisió del codi de conducta i bon govern.

Inserir el codi en un Sistema d’integritat institucional

Constituir la comissio d’ètica en funcions d’assessorament,
resolución de dilemes ètics, promoció de valores i principis.

Avaluar els riscos d’integritat per adaptar les mesures a prendre.

 Servei / Direcció Servei d’Estratègia i Governança

Fase Realitzada consulta pública

Títol Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern

Objectius Crear la Bústia Ètica i de Bon Govern i regular-ne el

funcionament per a l’Ajuntament de Mataró

Servei/Direcció Servei Estratègia I Governança

Fase Realitzada consulta pública
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Llicències d’obres i activitats

Títol Ordenançamunicipald´activitats

Objectius Modificaciópuntualdel’ordenançaperadequar-la a les variacions
derivades de les modificacions legislatives efectuades, eliminant
els aspectes de l’ordenança que són reiteracions de la normativa

Servei/Direcció Llicènciesd’obresiactivitats

ANNEX II. Propostes noves

Ingressos

Títol Ordenançafiscalgeneraldegestió,inspeccióirecaptaciódelsingresso
sdedretpúblicmunicipals

Objectius Modificació puntual de l’ordenança

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenances fiscals reguladores d’Impostos

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenances fiscals reguladores de Taxes

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenancesreguladores de la prestació  de serveis patrimonials
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de caràcter públic no tributaris

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenancesfiscals reguladores dels Preuspúblics

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenances  fiscal reguladorade contribucions Especials

Objectius Modificació puntual de l´ordenança

Servei/Direcció Ingressos

Títol Ordenançafiscal reguladorade contribucions Especials Les
Sureres

Objectius Creació de l’ordenança reguladora

Servei/Direcció Ingressos

Urbanisme

Títol Reglament de registre de solars sense edificar (creació)

Objectius El registre municipal de solars sense edificar de l'Ajuntament de
Mataró té per objecte la inscripció de les declaracions
d’incompliment de l’obligació d’edificar o l'incompliment de les
ordres d'execució, en el termini fixat, referides a solars concrets,
així com l’incompliment dels convenis de rehabilitació en els
termes de la normativa d’habitatge.

Servei/Direcció Urbanisme

Benestar Social

Títol Reglament Municipal de prestacions econòmiques d´urgència
social(modificació)
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Objectius Actualitzar l´actual reglament a les noves necessitats I simplificar
els seus tràmits.

Servei/Direcció Benestar Social

Aigües de Mataró

Títol Reglament del servei d’abastament d’aigua potable de Mataró
(creació)

Objectius Disposar d’una nova reglamentació que reguli el servei I que
estigui adaptada a l’actual marc normatiu vigent d’aplicació i
 acorde amb les necessitats i oportunitats actuals del servei, en
aspectes tals com: drets i deures dels usuaris, millor regulació
dels fraus, problemes derivats d’ocupacions il·lícites d’immobles,
normes d’us de l’aigua no apta pel consum i procediments
excepcionalitat en cas de sequera, entre altres.

Servei/Direcció AMSA

Títol Reglament del servei de Tub Verd(creació)

Objectius Disposar d’una reglamentació que reguli el subministrament de
calor I fred procedent del Tub Verd.

Servei/Direcció AMSA

Títol Reglament del servei de clavegueramde Mataró (creació)

Objectius Disposar d’una nova reglamentació que reguli el servei  adaptada
a l’actual  marc normatiu vigent d’aplicació i  acorde  amb les
necessitats i oportunitats actuals del servei, en aspectes tals
com: drets i deures dels usuaris, millor regulació dels fraus,, entre
altres.

Servei/Direcció AMSA
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La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona


