IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Núm.: 2019/162

DECRET D'ALCALDIA/DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2.
Decret de submissió a consulta prèvia_18062019

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Solà Navarro, Miquel, Alcalde, del Ajuntament de Collbató.Signat 20/06/2019 12:50
2.- Esteban Español, Jordi, Secretari Interventor, del Ajuntament de Collbató.Signat 20/06/2019 19:26

Codi per a validació: M05FJ-P4PAS-XF02X
Pàgina 1 de 2

APROVAT
20/06/2019 19:26

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

DECRET D’ALCALDIA
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Antecedents:
1. En l’actualitat, l’Ajuntament de Collbató es troba immers en el procés d’elaboració d’una
ordenança d’edificació i ús del sòl.
2. Amb la finalitat de conèixer la opinió dels ciutadans i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades per la futura norma i poder efectuar les
modificacions pertinents, se procedeix sotmetre a informació pública el present text.

Fonaments de dret:
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques regula en el seu article 133 la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb
caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública prèvia en la
qual es recollirà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que
potencialment es puguin veure afectades per la norma.
2. L’Alcalde és competent per a l’adopció d’aquesta resolució conforme l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

D’acord amb el manifestat,
HE RESOLT

Primer.- Sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’ ORDENANÇA
REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
SOBRE L'ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I
COMUNICACIONS PRÈVIES, durant un termini de 20 dies hàbils.
La documentació objecte de la consulta pública prèvia que reuneix tota la informació
precisa al respecte, comprèn la Memòria de la nova regulació i l’esborrany inicial de
l’Ordenança.
Segon.- La present resolució surtirà efectes des del dia de la seva publicació al portal web
de l’Ajuntament de Collbató.
Tercer.- Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer
arribar les seves opinions al respecte a través de la següent bústia de correu:
collbato@collbato.cat
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Barcelona

L’Alcalde

El Secretari, que en dóna fe

Miquel Solà Navarro

Jordi Esteban Español

Collbató, a la data de la signatura electrònica

C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat

APROVAT
20/06/2019 19:26

