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Assumpte: Iniciar expedient i crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte 

de modificació del  Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró 

Òrgan: Habitatge 

Expedient: 2022/000067065 

 

Antecedents 

Únic. Des del Servei d’Habitatge, mitjançant informe d’1 de desembre de 2022, s’ha expressat la voluntat 

d’iniciar la modificació del  Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró 

per tal de garantir la coherència entre la regulació del Registre de Sol·licitants d’Habitatge protegit de Mataró 

i el Registre de Catalunya, modificar la condició de Promocions Urbanístiques de Mataró, com a òrgan gestor 

del registre i de les adjudicacions, i millorar els procediments per a agilitzar i optimitzar la tramitació. 

Per aquest motiu es proposa iniciar el procediment per a la seva modificació, conformar la corresponent 

Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança abans 

esmentada i publicar la iniciativa al portal de Govern i Transparència de l’Ajuntament de Mataró. 

Fonaments de dret 

1. L’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13  

de juny estableix que acordada la formació o modificació d'una ordenança, es designarà una comissió 

d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma. 

Aquesta comissió estarà integrada per membres de la corporació i personal tècnic, propi o aliè a aquesta, 

sota la presidència d'un d'aquells. La comissió podrà proposar que s'encomanin a aquest fi estudis, informes 

o dictàmens a professionals aliens a l'entitat. 

2. L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (a partir d’ara LPACAP) 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 LPACAP regula la participació dels ciutadans 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 pública en la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i de les 

organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa, en relació 

als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, 

els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

Per tant, i en virtut de les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local 

RESOLC: 

Número de Decret

11848

Data de signatura:
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Primer. Iniciar l’expedient per a la modificació del Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb 

protecció oficial de Mataró 

Segon. Designar com a membres de la Comissió d’estudi encarregada de redactar la modificació de 

Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró, a les següent persones:  

Presidenta:  

Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge.  

Vocals: 

Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència. 

Sra. Esther Merino Tarafa, directora de Serveis de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats  

Sra. Montserrat Campos Les, cap de l’Oficina Local d’Habitatge. 

Sr. Albert Terrones Ribas, cap del Servei d’Habitatge. 

Sr. Antoni Maymó Puig, assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge, que efectuarà també les 

funcions de secretari.   

Tercer. Iniciar la tramitació d’una consulta pública prèvia a la modificació de l’Ordenança a través d’entre 

altres mecanismes amb la publicació de la iniciativa al portal web de Govern i Transparència de l’Ajuntament 

de Mataró, en compliment dels articles 129.5 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions publiques i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Quart. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 


