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Proposta al Ple
Expedient: GTM 2021/24884 – GE 10/419
Assumpte: Aprovació inicial de la Modificació de l’article 2n del Reglament del Consell
Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en relació als informes
preceptius de la seva competència.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’URBANISME
I PROMOCIÓ DE CIUTAT I COMERÇ

En decret núm. 4984 de 4 de juny de 2021, la regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de
Ciutat i Comerç, ha aprovat l’avantprojecte de la modificació de l’article 2n del Reglament del
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en el sentit d’incorporar noves
competències
Ha estat traslladada als grups municipals als efectes de presentació d’esmenes en el termini de
15 dies, en compliment de l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal.
En el termini concedit no s’ha presentat cap esmena.
La modificació ha estat proposada pel Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
de Mataró, per acord unànime en reunió del passat 27 d’abril, consistent bàsicament en:
-

-

Establir que caldrà informe preceptiu del Consell també per les figures de planejament
urbanístic referides a edificis, conjunts o perímetres catalogats.
Establir en quin moment de la redacció del projecte d’obra pública o figura de planejament
urbanístic que afecti un bé catalogat o el seu entorn immediat, s’ha de portar a debat del
Consell pel seu informe.
Establir de quina manera es donarà resposta a les aportacions fetes pel Consell.

La modificació proposada incorpora a l’article 2.1 del Reglament:
1. A l’apartat a) l’informe preceptiu també per als instruments de planejament urbanístic.
2. Un nou paràgraf amb el contingut següent:
“Els projectes d’obra pública i figures de planejament urbanístic que afectin algun bé
catalogat o el seu entorn immediat, hauran de ser informats de forma preceptiva pel Consell
abans de la seva aprovació inicial. Aquest informe formarà part de l’expedient del
document. El Servei afectat haurà de donar una resposta raonada de la incorporació o no
de les aportacions fetes pel Consell, i si cal, tornar-lo a presentar.”
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Vist l’informe jurídic; els articles 49, 65 i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local; 52.2 i 178 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, i els articles 63, 65 i 66 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals,
proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2n del Reglament del Consell Municipal
del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en el sentit d’incorporar noves competències.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària,
en el tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial del Reglament en cas de no presentar-se
reclamacions ni suggeriments.
Quart.- Un cop elevat l’acord a definitiu, si s’escau, publicar el text al BOPB i la referència de la
seva publicació al DOGC, i trametre l’acord i el text a l’administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 65.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals, als efectes de la seva executivitat.

Mataró,
La regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i Comerç
Núria Moreno Romero
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