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Diligència:

La COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS
PÚBLICS, reunida en sessió especial de data 14 de maig de 2021 ha dictaminat favorablement amb els
vots a favor dels regidors del PSC (13), l´abstenció dels regidors d´ERC (8) i dels regidors de C´s (2) i els
vots en contra dels regidors de Junts per Mataró (2), la següent proposta:

«PROPOSTA AL PLE DE L´AJUNTAMENT DE MATARÓ

Assumpte:  Aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat

Exp. Núm. 2020/39745

Relació de fets
El Decret 10289 de 7 de desembre de 2018, que resol iniciar l’expedient per a la modificació de
l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses de 2009 i designar les
persones membres de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la
norma, de conformitat amb l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

El Decret 5936 de 22 de setembre de 2020, que resol 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.

L’informe emès per la cap del Servei de Mobilitat , de data 2 de novembre de 2020, relatiu als resultats
del procés participatiu de consulta pública prèvia sobre la nova Ordenança de Mobilitat, que d’acord amb
l’article 10.1 d) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTBG), s’ha publicat 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 a fi i efecte de fer públics els resultats de la participació ciutadana obtinguda.

Els informes tècnics favorables a l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat, emesos per la cap del Servei
de Mobilitat, l’Intendent Major, cap del Servei de Policia Local i per la cap del Servei de Protecció Civil i
Salut, en data 29 de gener de 2021.

La memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte d’ordenança de Mobilitat i l’informe jurídic
emès per la cap del Servei d’Assessorament i Gestió, en data 1 de febrer de 2021, que informa
favorablement l’aprovació de l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat.

El Decret 1085 de 11 de febrer de 2021, que resol aprovar l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat;  fer
tramesa d’una còpia de l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat als Grups Municipals per tal que en el
termini de 15 dies presentin les esmenes que considerin oportunes; i publicar el text de l’avantprojecte
d’Ordenança de Mobilitat 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, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans i ciutadanes afectades i
demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats, per un
període de 15 dies.

La convocatòria del Consell de Mobilitat que té lloc el 18 de febrer de 2021.

La presentació d’esmenes per part dels grups municipals Junts per Mataró i ERC-MES-AM i la
presentació d’aportacions per part de la ciutadania i entitats afectades, examinades i informades en data
7 de maig de 2021, per la cap del Servei de Mobilitat.
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 Text de peu de pag. 2

Fonaments de dret

La competència per aprovar l’Ordenança de Mobilitat correspon al Ple de la corporació, d’acord amb els
articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 63.1 del
ROAS; competència de caràcter indelegable, a tenor de  l’article 22 apartats 2.d) i 4 de la LRBRL.

Per aplicació de l’article 47 de la LRBRL, el quòrum necessari per a la seva aprovació és de majoria
simple, en no tractar-se d’ordenances fiscals, ni urbanístiques, ni del Reglament orgànic municipal.

L’article 63.2 del ROAS, disposa que l’acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han
de sotmetre a informació pública mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler
d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació d’al·legacions i
reclamacions.

Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat al·legacions i/o reclamacions, s'han de
resoldre, incorporant-se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la seva resolució.

Els articles 49.c) de la LRBRL i 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposen que les
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
al·legació ni reclamació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.

Tal i com disposen els articles 70.2 de la LRBRL i 66 del ROAS, les ordenances i reglaments locals no
entraran en vigor fins que s’hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst a
l’article 65.2, que és de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord d’aprovació
definitiva de l’Ordenança i còpia íntegra de la mateixa per part de l’administració estatal i autonòmica
(Subdelegació del Govern de Barcelona i Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya).

L’article 10 de la LTBG, estableix que s’ha de publicar al portal de transparència els procediments
normatius en curs d’elaboració amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben. Igualment, les
memòries i els documents justificatius de la tramitació, els diversos textos de les disposicions i la relació i
valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la
intervenció dels grups d’interès, si escau.

D’acord amb l’art. 42.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la
informació pública, als efectes de la lletra c) de l’art. 10.1 de la LTBG, s’ha de publicar al portal de
transparència la versió inicial del text normatiu, les memòries que l’acompanyen i l’informe jurídic
preliminar. Al final de la tramitació, s'han de fer públics el text sotmès a aprovació, la versió més
actualitzada de les memòries que l'acompanyen, l'informe jurídic final i el text definitiu de la norma
aprovada, mitjançant enllaç al diari o butlletí oficial corresponent.

Vist l’informe favorable de la Secretaria emès en data 11 de maig de 2021.

El regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat que sotasigna proposa al Ple l’adopció dels
següents,

ACORDS:

Primer.- Acceptar, acceptar parcialment i no acceptar les esmenes presentades per part del grups
municipals Junts per Mataró i ERC-MES-AM, així com les aportacions presentades per la ciutadania i
entitats, en base als motius que figuren en els informes emesos per la cap del Servei de Mobilitat, que
s’annexen als presents acords.

Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Mobilitat, segons el text que s’annexa als presents acords.
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Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança de Mobilitat pel
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 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. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al
BOPB.

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública
i d’audiència als interessats, l’Ordenança de Mobilitat que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.”


