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Àrea de Qualitat Urbana 
Plaça Granollers,11  
08302 MATARÓ 

Ajuntament de 
Mataró 

 

 

 

 

 

Expedient: 2020/39745 

 

ANUNCI d’aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2021, va acordar aprovar 

inicialment l’Ordenança de Mobilitat de la ciutat de Mataró, sotmetre-la a un període d’informació 

pública durant un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del 

Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, i disposar que si durant el període d’informació pública no es formulessin al·legacions 

ni reclamacions es tindrà per definitivament aprovada. Així mateix, s’acordà publicar -la també al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al 

tauler d'anuncis de la corporació i al portal web https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-

dels-projectes-normatius-en-curs 

 

Durant el termini expressat, l’expedient es podrà consultar de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00  

h. al Servei de Mobilitat, ubicat a Plaça Granollers, 11, demanant cita prèvia trucant al telèfon 010 o 

a www.mataro.cat/citaprevia,  i s’hi podran formular les al·legacions i/o reclamacions que s’estimin 

oportunes en les oficines de Registre municipals o a qualsevol altra oficina de registre prevista a 

l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. Tanmateix, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també 

podrà consultar -se a la seu electrònica municipal, apartat portal de transparència: acció de govern i 

normativa: projectes normatius en curs. 

 

A Mataró, a la data de la signatura electrònica. 

 

El regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 

 

 


