
 
M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola (Anoia) 
 
C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 19 de maig de 2021, va 
adoptar, entre d’altres, amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 SUMEM-CP i 2 JUNTS PER 
HOSTALETS), aprovat per majoria absoluta, el següent ACORD: 
 
PROPOSTA D’ACORD APROVACIO  RECTIFICACIO DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE 
BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2020. 
 

Per part de la secretaria-intervenció s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a 

la rectificació de l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament referida a data 31 de 

desembre de 2020. 

 

D'acord amb l’article  222 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, cal procedir anualment a 

l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal 

d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 

 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple municipal,  l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari municipal de béns de la corporació, 

corresponent a les variacions produïdes des de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 

2020, com a Annex I a aquest acord i que integra la següent documentació:  altes, baixes, 

millores i reclassificacions, detallat per classificacions, per comptes i per llibre, epígraf i 

subepígraf.  

 

Segon.- APROVAR l’informe anual de l’inventari municipal de béns de la corporació a 31 de 

desembre de 2020, com a Annex II a aquest acord detallat per classificacions, per comptes i 

per llibre, epígraf i subepígraf, una vegada incorporada la rectificació esmentada en el punt  

anterior.  

 

Tercer.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

 

 
I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a 
la data de la signatura electrònica 
 
      Vist i plau, 
      L’alcalde  
                                     
 
                    
        
        
      Gerard Parcerisas Valls 
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