ANUNCI CONSULTA PÚBLICA ORDENANÇA
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa
en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat
d'aprovar una ordenança reguladora de les obres i actuacions urbanístiques
subjectes a règim de comunicació prèvia.
El marc en què es planteja la nova norma és el següent:
Antecedents:
En aplicació de l’article 5 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, l’aprovació d’una ordenança
que reguli quines siguin les obres i actuacions subjectes a llicència urbanística que,
per raó de la seva entitat, resten en endavant subjectes al règim de comunicació
prèvia al terme municipal del Montmell, així com regular el règim d’aquestes
comunicacions, llurs condicions i efectes.
Problemes que es volen solucionar amb la norma:
Amb l'entrada en vigor de l'ordenança que es pretén tramitar, permet agilitzar la
tramitació per obtenir l'autorització municipal en obres impulsades per tercers de
menor entitat, i poder fer per tramitació electrònica.
Necessitats i oportunitats de la seva aprovació:
Es proposa aprovar aquesta ordenança abans que entri en funcionament la
carpeta del ciutadà a la web de l'Ajuntament del Montmell, per poder fer aquest
tràmit per via electrònica.
Objectius de la norma:
Facil.litar la tramitació per obtenir autorització municipal per la realització d'obres
per tercers, i alhora fer-ho de forma electrònica.
Data inici consulta: 13 d’abril de 2022
Data finalització consulta: .29 d'abril de 2022
Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans:
.ajuntament@elmontmell.cat
El Montmell, a data de la signatura electrònica
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