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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 

PATRIMONI D’ARGENTONA 
 

 
 
TITOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article primer.- El Consell Municipal del Patrimoni d’Argentona, es un òrgan de 

participació ciutadana creat a l’empara de l’article 88 del ROM. 

 

Article segon .- Les funcions del Consell Municipal de Patrimoni seran: 

 

a) Informar prèviament a l’adopció del corresponent acord municipal, els temes 

d’especial transcendència que es sotmetin a consideració del president, a iniciativa 

pròpia o a petició d’una quarta part dels membres del consell. 

b) Elaborar propostes per inventariar, catalogar i fer el seguiment de bens culturals, 

materials i immaterials (tangibles i intangibles) d’interès local de caràcter 

arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, ambiental, natural, històric i cultural. 

c) Demanar informes als tècnics municipals sobre l’estat dels BCIL i BCINS de la vila. 

d) Informar les sol·licituds de llicències d’obres majors de caràcter privat o projectes 

d’obres públiques referits a edificis protegits individualment, sempre que les 

obres afectin a elements protegits 

e) Informar en tots aquells temes de la seva competència sotmesos a la seva 

consideració per acord del Ple de l’ajuntament, la Junta de Govern Local, l’alcalde o 

el Consell Municipal d’Urbanisme. 

f) Informar per iniciativa pròpia, a petició del president del Consell o d’una quarta 

part dels membres del mateix, de qualsevol altre tema relacionat amb la seva 

competència. 

g)  Formular anualment, abans del 30 de setembre de cada any, una proposta sobre 

les previsions econòmiques per desenvolupar els programes d’inversions i foment 

amb l’objectiu de mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i 

ambiental protegit , per tal de proposar la seva inclusió en els programes 

d’inversió i  pressupostos de l’Ajuntament.  

 

El Consell farà arribar així mateix al govern municipal, per mitjà del President del Consell, les 

previsions de necessitats pressupostàries per les seves activitats ordinàries i actuacions, 

programades anyalment, dins del tercer trimestre de l’any, del proper exercici pressupostari 

municipal. 
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Els ciutadans particulars i entitats es podran dirigir al Consell en temes de la seva 

competència sempre a través de l'Alcaldia o de les Conselleries d'Urbanisme o Cultura. En 

cap cas, el Consell Municipal del Patrimoni mantindrà relacions directes ni assessorarà a 

persones o entitats particulars. 

 
TITOL II – COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 
Article tercer.- El Consell Municipal del Patrimoni estarà integrat per persones 

argentonines o vinculades a Argentona i la seva composició serà: 

 
President : 
- El regidor de Cultura i Patrimoni 

 

Vocals: 
- El regidor d’Urbanisme  

-     Un membre a proposta del Centre d’Estudis Argentonins. 

- Un membre a proposta de l’entitat Natura. 

- Un arquitecte a proposta del Col·legi d’arquitectes. 

- Tres ciutadans vinculats amb alguna o varies de les diferents vessants del 

patrimoni competència del Consell a proposta dels grups municipals de 

l’Ajuntament d’Argentona amb el consens d’almenys 12 regidors.  

- Dos ciutadans vinculats amb alguna o varies de les diferents vessants del 

patrimoni competència del Consell a proposta del Consell de Cultura. 

- Un ciutadà vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants del patrimoni 

competència del Consell a proposta del Consell de la Vila. 

- Un membre a proposta de la Junta de Govern del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir. 

- Un ciutadà vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants del patrimoni 

competència del Consell a proposta de les associacions de veïns de barris o 

àmbit territorial de la vila. 

- Un ciutadà vinculat amb alguna o varies de les vessants del patrimoni 

competència del consell a proposta de les plataformes ciutadanes que en el 

seus estatuts contemplin expressament la protecció del patrimoni en 

qualsevol de les seves vessants. 

 

Els membres que estan en representació d’entitats, cessaran si l’entitat cessa en l’exercici 

de la seva activitat. 

 

Els membres del Consell Municipal del Patrimoni  tindran un perfil vinculat amb alguna o 

varies de les diferents vessants del patrimoni competència del Consell en els següents 

àmbits: arquitectònic, arqueològic, paisatgístic, ambiental, natural, històric, i cultural. 
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El nomenament dels vocals s’efectuarà per l’alcalde. 

 

Article quart.- El president del Consell, i la resta de membres que tinguin la condició de 

regidors municipals cessaran en les seves funcions quan cesi el consistori en raó de les 

convocatòries electorals. No obstant es mantindran en el seu càrrec fins que no prengui 

possessió el nou consell constituït després de les eleccions i per un termini màxim de tres 

mesos. 

 

La resta de membres del consell es renovaran cada quatre anys, sense perjudici que qui 

els hagi proposat, proposi a l’alcalde la seva substitució per un altre membre. El membre 

designat en substitució d’un altre, acabarà el seu mandat quan li hagués correspost 

acabar a la persona substituïda. 
 
Article cinquè.- El Consell es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en 

sessió ordinària. 

 

En sessió extraordinària, es reunirà prèvia convocatòria del president del Consell, a 

instància pròpia o de sol·licitud d’una quarta part dels seus membres, amb indicació dels 

temes concrets a tractar i justificació de la necessitat de la reunió i la seva urgència. 

 

La convocatòria de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, la farà, per escrit, el 

president, incloent en l’ordre del dia les propostes fetes pels membres del Consell i 

comunicant-la amb cinc dies hàbils d’antelació, com a mínim, a tots els membres del 

Consell. 

 

Article sisè.- Per la vàlida constitució del consell serà necessària en la primera 

convocatòria de la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, que 

s’entendrà realitzada al cap de 15 minuts de l’hora prevista per a l’inici de la primera 

convocatòria, es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’un terç dels 

integrants del Consell. 

 

Aquest quòrum s’haurà de mantenir en tot cas durant tota la sessió. 

 

Article setè.- Per la presa de qualsevol tipus d’acord serà necessari el vot favorable de la 

meitat més un dels membres assistents, dirimint l’empat el vot de qualitat del seu 

president. 

 

En el cas de propostes que comportin un canvi de catalogació caldrà el vot de 2/3 dels 

assistents, amb un quòrum mínim de 9 membres. 

 

Article vuitè.–  De les reunions del Consell s’aixecarà Acta del contingut de les 

deliberacions i dels acords adoptats. 



 

c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax - 93 797 08 00 - email: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C  

 

Actuarà de secretari/a del Consell, per delegació de la secretària de la Corporació, un/a 

empleat/da públic/a de l’Ajuntament d’Argentona, amb veu i sense vot. 

 

Article novè.- Podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense volt, els 

tècnics municipals i aquelles persones que, relacionats amb temes puntuals a tractar, 

siguin convocats pel president a iniciativa pròpia o a instància de qualsevol dels seus 

membres, a fi d’emetre informes o assessoraments sobre temes específics. 

 

Article desè.- Dins el Consell es podran constituir grups de treball, pel tractament de 

temes concrets. 

 

Les propostes i treballs que realitzin els dits grups hauran de portar-se a l’aprovació del 

Consell. Podran formar part d’aquests grups d’altres persones que no siguin membres 

del Consell, amb veu i sense vot. 

 

Article onzè.- En tot el no previst en aquest Reglament d’ordre intern, serà d’aplicació el 

ROM, la legislació de Règim Local, i la resta de disposicions d’aplicació a les Corporacions 

Municipals i, en el seu cas, la normativa sectorial en matèria de Patrimoni arquitectònic, 

arqueològic, paisatgístic, ambiental, natural, històric, i cultural. 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIES 
 
Primera.-  De manera excepcional, els membres del Consell que no tinguin la condició de 

regidors municipals, cessaran en les seves funcions a 31 de desembre de 2012.  

 

 

Argentona, any 2013 

 


