Ajuntament de Mataró

Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999
CAMÍ RAL DE LA MERCÈ
5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dins el programa de participació ciutadana i previ a l’aprovació inicial del document s’han
realitzat diverses reunions informatives amb els veïns d’aquest àmbit, així com també s’ha
explicat al Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca i es portarà a
debatre al sí del Consell municipal del patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró en
reunions que han tingut lloc i/o se celebraran en les següents dates:

•
•
•
•
•

30/06/2020- Reunió de veïns al centre cívic Cabot i Barba
02/07/2020- Reunió amb el Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i
Comarca.
06/07/2020- Reunió de veïns al centre cívic del Pla d’en Boet
15/07/2020- Reunió de veïns a l’equipament del Cafè de Mar
23/07/2010-Reunió del Consell municipal del patrimoni arquitectònic i ambiental de
Mataró.

Així mateix es notificarà a tots els propietaris afectats dins d’aquest àmbit, el lloc web on
podran consultar la Presentació d’aquest document.
El programa de participació ciutadana que regirà durant el procés de tramitació de la present
Modificació Puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, serà el següent:
• Un cop aprovada inicialment la modificació:
Es notificarà als propietaris de l’ immoble, així com als interessats que en resultin de
l’expedient.
Es procedirà a la preceptiva informació pública d’un mes, a fi que els interessats
puguin examinar el document i realitzar els suggeriments i/o al·legacions que
estimin oportunes.
Per fer públic aquest període de participació, l’acord de Ple s’anunciarà a través
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a
Catalunya i en la web i taulers d’edictes municipal.
En el cas de que a la vista de les al·legacions o per altres raons es produeixin canvis
substancials en el document aprovat inicialment, en els termes que es disposa en
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l’art. 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es procedirà a una
nova informació pública.
Es notificarà individualment els acords de la tramitació de la present modificació a tots els
propietaris i interessats que resultin directament afectats segons l’expedient.

Mataró, juliol 2020

Mariona Gallifa i Rosanas
Arquitecta
Cap de la secció de paisatge urbà i patrimoni

Arnau Tubert i Campà
Arquitecte
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