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DECRET 

Servei de Llicències  d’obres i d’activitats 

Secció Llicències i disciplina d’activitats 
C/ Pablo Iglesias, 63 2on. – 08302 Mataró 
Telf. 93.758.21.00   llicencies@ajmataro.cat 

 

DATA: 21/12/2021 

N/REF. :2021/000073060 

ASSUMPTE:  Decret aprovació  d’avantprojecte de modificació Ordenança Municipal de Llicències 

Urbanístiques, i ratificació de la comissió d’estudi 

 

 

 

En data 31 d’agost de 2021,  s’inicia les tasques per elaborar un avantprojecte de modificació de 

l’ordenança municipal de llicències urbanístiques  a la ciutat de Mataró, i que per decret  7554 de 31 

d’agost s’inicien el tràmit de consulta prèvia. 

 

D’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal, l’avantprojecte de la modificació de 

l’Ordenança s’ha d’aprovar mitjançant decret, el qual serà lliurat als Grups Municipals per al seu 

examen en un termini de quinze dies. Durant aquest període els regidors i les regidores podran 

presentar les esmenes que considerin oportunes, les quals seran tractades en una sessió especial de la 

Comissió Informativa corresponent que tindrà lloc per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser 

objecte d’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament. 

 

En data 21 de desembre , s’informa a la Comissió Informativa municipal de Reactivació Econòmica i 

Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori l’avantprojecte de l’ordenança municipal. 

 

Vistos que en data 31 d’agost  s’inicia les tasques per elaborar un avantprojecte de modificació de 

l’ordenança municipal de llicències urbanístiques  a la ciutat de Mataró, formant la comissió d’estudi 

el personal del Servei de Llicències d’obres i activitats, sota la supervisió del Director d’urbanisme, i 

amb la participació de la secció de Patrimoni i Paisatge. 

 

D’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal, l’avantprojecte de la modificació de 

l’Ordenança s’ha d’aprovar mitjançant decret, el qual serà lliurat als Grups Municipals per al seu 

examen en un termini de fins el 12 de gener del 2022, complint el termini mínim de 15 dies. Durant 

aquest període els regidors i les regidores podran presentar les esmenes que considerin oportunes, les 

quals seran tractades en una sessió especial de la Comissió Informativa corresponent que tindrà lloc 

per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser objecte d’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament. 

 

Atès que conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o 

avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de 

l'Administració competent en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més 

representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 

Vist a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb 

l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Número de Decret

11815

Data de signatura:

21/12/2021

Ajuntament de Mataró
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Municipal i de Règim Local de Catalunya. D’acord amb allò disposat als articles 60 a 66 del Decret 

179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,  

L'esmentada comissió ha d'estar integrada per membres de la corporació i personal tècnic, propi o aliè, 

sota la presidència d'un d'aquells.  

 

Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que atorga a l’Alcaldia l’article 21 de la Llei Reguladora 

de les Bases del Règim Local, i en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 

4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de competències 

 

RESOLC: 
 

Primer.- Aprovar l’avantprojecte de l’ordenança  de modificació de l’ordenança municipal de 

llicències urbanístiques  a la ciutat de Mataró. 

 

Segon.- Trametre una còpia de l’avantprojecte als Grups Municipals per tal que en el termini de fins el 

12 de gener de 2022, per presentar les esmenes que considerin oportunes. 

 

Tercer.- Obrir un període d’informació pública de l’avantprojecte, per un termini de 10 dies, 

mitjançant la publicació d’edictes al tauler i al web municipal. 

 

Quart.- Ratificar la formació d’una comissió d’estudi per l’elaboració i tramitació del text de 

modificació de l’ordenança municipal, que estarà formada pel següents membres: 

 

- La Regidora Delegada d'Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, Nuria Moreno 

Romero 

- La coordinadora de l’àrea de desenvolupament econòmic i urbanisme, Mireia Ràfols Tomàs 

- El director d’Urbanisme, Xavier Alemany Vilches 

- La cap de Servei de Llicències, disciplina d’obres i activitats, Pilar Martí 

- La cap de secció de Llicències i disciplina d’obres, Xavier Obradors 

-Altres tècnics del Servei d’Urbanisme, i del Servei de Llicències i disciplina d’obres i 

activitats. 

 

Les persones que formen part de la comissió d’estudi poden ser substituïdes per altres persones que 

formaran part d’aquesta comissió 

 

Cinquè.-  Notificació a tots els interessats. 

 

 

 

 


