Departament de Secretaria
LCF/magb

Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila
de Castelló d’Empúries,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió ordinària el dia 28
de MAIG de 2020, amb el quòrum d’unanimitat dels 17 regidors/es que composen
el ple, (7 ERC-AM / 2 CUP-AMUNT / 2 SOMEC / 2 PSC-CP / 2 Cs / 1 JUNTS / 1
COALICIÓ UP), entre d’altres adoptà els següents ACORDS:
27.1. APROVACIÓ INICIAL SI S’ESCAU, ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D'INTERVENCIÓ EN LES OBRES

SALVI GUELL I BOHIGAS
Lourdes Casadevall i
Fontclara
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Vist l’informe dels serveis jurídics municipals en relació al contingut i al procediment de
tramitació de ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS PROCEDIMENTS
D'INTERVENCIÓ EN LES OBRES
Atès que l’objectiu d’aquesta norma és per regular la tramitació de les llicències d’obres
i el procediment de comunicació prèvia per tal d’agilitar els procediments i facilitar la
tramitació administrativa als ciutadans
Vist que l'avantprojecte elaborat pels serveis tècnics municipals ha estat exposat al
públic segons anunci publicat a la web municipal, des del dia 17/1/2020 fins al
14/3/2020 donant compliment al que disposa l’art.133 de la Llei 39/2015 de
procediment Administratiu Comú, sense que s’hagin realitzat aportacions o
suggeriments.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INCIALMENT el contingut de l’Ordenança municipal reguladora
dels procediments d'intervenció en les obres que s’adjunta com a document núm.1 i
forma part de l’expedient.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de 30 dies, des de la darrera
publicació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i
els suggeriments que estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament, adreça https:/www.castello.cat.
TERCER.-DISPOSAR que en el supòsit que durant el termini d’exposició pública no es
presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment, aquesta s’entendrà aprovada
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definitivament sense necessitat de realitzar cap més tràmit i es procedirà directament
a la seva publicació.
La publicació del text íntegre de l’Ordenança per al seu coneixement general es
realitzarà en el Butlletí Oficial de la Província, i no produirà efectes jurídics en tant no
hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació, de
conformitat amb el que disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985.
Així mateix, s’inserirà un anunci en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’anunciarà la
referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text.
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I perquè així consti, expedeixo i signo digitalment el present certificat, a Castelló
d'Empúries, amb el vistiplau de l’alcalde, en la data de la signatura.
La secretària accidental

Vist-i-plau
L’Alcalde
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Remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies des de l’aprovació, l’Acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent
del text de l’ordenança o, en el seu cas, la certificació que acrediti l’elevació a definitiva
de l’aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d’aquests.
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