Número
5936

Fecha de Firma:
22/09/2020 12:31

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró

DECRET

Òrgan: Mobilitat
Expedient: 2020/000039745
Assumpte: Consulta pública prèvia al projecte de nova Ordenança de Mobilitat

Relació de fets
L’Ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses de 2009 s’ha convertit en una
norma insuficient per donar resposta a una mobilitat heterogènia i canviant, essent necessària
l’elaboració d’una nova eina que permeti innovar solucions eficaces i socialment consensuades i
s’anticipi a les realitats de la mobilitat del futur.

Fonaments de dret
L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa dels possibles
destinataris en l’elaboració de les normes.
A aquest efecte, l'article 133 del la LPAC regula la participació en el procediment d'elaboració de les
normes amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma,
s'ha de substanciar una consulta prèvia en la qual es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa.

En virtut de les competències per Decret de l’Alcaldia 4705/2020 de 9 de juliol,

RESOLC:
Únic.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració d'una nova Ordenança de Mobilitat per a la ciutat
de Mataró des del 23 de setembre de 2020 fins al 7 d’octubre de 2020, ambdós inclosos, d’acord amb el
text que s’adjunta a la present resolució.

Servei d’Assessorament i Gestió
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URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GUPXYZIXSXP5KSRAT6BC7AA

Pàgina

1/1

