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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

1

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 3 de febrer de 2022, amb
els vots favorables (23) dels grups municipals PSC (12),  de En Comú Podem Mataró (2),
de Junts per Mataró (1) i d’ERC-MES (8), i l’abstenció del grup municipal de C’s (2),
ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de llicències urbanístiques,
segons l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal.-

“Relació de fets

La regulació municipal de la tramitació de les llicències urbanístiques a Mataró es recull
actualment en l’ordenança municipal de llicències urbanístiques, que va ser aprovada en sessió de
5 de desembre de 2019 (BOPB de 13/12/2019 i DOGC de 19/12/2019).

En l’any 2021, es detecten amb el seu redactat actual mancances, aspectes millorables, i en
alguns aspectes s’ha convertit en una norma insuficient per tal de cobrir les demandes dels
ciutadans i dels diferents operadors, per la qual cosa fa necessari la seva modificació en alguns
aspectes per garantir el màxim d’eficàcia i eficient en els tràmits de llicències urbanístiques.

Al mateix temps, en data 23 d’abril de 2021 entra escrit de l’empresa Aigües de Mataró sol·licitant
incloure un article en l’ordenança municipal de llicències urbanístiques amb la voluntat de
promocionar la connexió dels edificis nous al Tubverd.

En data 31 d’agost de 2021, s’inicien les tasques per elaborar un avantprojecte de modificació de
l’Ordenança de llicències urbanístiques de l’Ajuntament de Mataró i per Decret 7554 de
31.08.2021, la Regidora Delegada, sotmetre a consulta prèvia a l’elaboració de la Modificació de
l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques des del 1 de setembre fins el 15 de setembre de
2021.

Per Decret 11815, de 21 de desembre de 2021, es resol aprovar l’avantprojecte de modificació de
l’ordenança de llicències urbanístiques i al mateix temps es ratificar la formació d’una comissió
d’estudi per l’elaboració i tramitació del text de modificació de l’ordenança municipal. Es  tramita
una còpia del mateix als grups municipals, i als interessats per tal que poguessin aportar les
al·legacions i esmenes que creguessin oportunes.

Transcorregut el termini concedit, no consta registrada cap al·legació o suggeriment dels grups
municipals a l’esmentat avantprojecte. Pel que fa al procés participatiu obert per a donar audiència
a la ciutadania i a les entitats, i dins el termini per fer-ho, les aportacions les ha efectuat ha estat:

	-   Aportació 1 a l’article 54

	-    Aportació 2 a l’article 47

Número de Decret
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Per informe del Servei de Llicències d’obres i activitats, amb el vist i plau del Director d’Urbanisme
es procedeix al seu anàlisi i es conclou que procedeix admetre la aportació 1 i 2, donat que es
considera que eviten confusions a l’articulat, i afegeixen d’ofici esmenes a la Carta de Colors i a
l’article 101 , que es suprimeix el dibuix gràfic.

Fonaments de dret

-    Articles 4.1a), 49, 65.2, 70 i 84.1a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

-   Articles 8.1.a), 52.2.d), 178, 236.1 a), 237 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.

-   Articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

-    Articles 128 i ss de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de
lesAdministracions Públiques.

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.-  Admetre les aportacions presentades per la ciutadania durant el període d’audiència
segons es motiva en la part expositiva d’aquest acord.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques,
amb les modificacions introduïdes a l’avantprojecte d’ordenança.

Tercer.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, perquè les persones interessades
puguin presentar reclamacions i/o suggeriments.

Quart.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en el cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment.”

	La Secretària Acctal.,

	M. Lluïsa Guañabens Casarramona


