
De conformitat amb l’article 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es publica a la Seu
electrònica del Excm. Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Barcelona), amb omissió de les
dades de caràcter personal, el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE GENER DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sra. Irene Abad Gil,
Sr. Xavier Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Sra.
Carme Zaragoza Otón, Sr. Jaume Trias Cambra, Sr. Jordi Ramas Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas
Valls i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents: Cap.

A distància per mitjans electrònics vàlids, el dia 28 de gener de 2022, es reuneix
l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr.
Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels regidors abans esmentats,
assistits per la secretaria interventora de la corporació, la Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna
fe de l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat gravada en
suport audiovisual en el document digital denominat “20220128 PLE EXTRAORDINARI.mp4”
corresponent a l’ Acta del “PLE EXTRAORDINARI 28-01-2022”, que es conserva en el sistema
informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i autenticitat mitjançant el document
electrònic, incorporat a l’expedient administratiu electrònic de la sessió en la direcció següent:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=40&t=0,  amb
el codi d’Integritat (SHA-256) següent:
c15b25836c969037c7aa0a7872ff9e0c8ed011179983bb822d4623049eca5775.

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació que han
participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió.

Essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió extraordinària donant
pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2022 PRESSUPOST
EXERCICI 2022.

La senyora secretària procedeix a llegir la primera i única proposta de l’ordre del dia:

Atès la necessitat de modificació del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit finançat amb baixa d’altres partides del pressupost.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i que no poden ésser
ajornades sense produir un greu afebliment dels interessos de l'Ajuntament i tenint present que
aquestes despeses no disposen de consignació pressupostària o la que tenen resulta insuficient,

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=40&t=0


sent necessària la tramitació d'un expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixa d’altres partides del pressupost.

Vist que la Intervenció ha emès l’informe favorable relatiu a la modificació de crèdit que a
continuació es detalla.

De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a
l’òrgan competent l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 1-2022 del pressupost de l’exercici 2022 que
s’indica.

1- CRÈDIT EXTRAORDINARI

Tipus d’expedient: Crèdit extraordinari

PROGRAM
A

ECONOMI
C

DESCRIPCIO CREDIT

1721 44901 Conveni UPC control olors 15.000,00

231 46100 Transferència servei local teleassistència 5.000,00

TOTAL 20.000,00

2- SUPLEMENT DE CRÈDIT

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit

PRO
G

ECON. DESCRIPCIO CRED.
ANT.

SUPLEMENT CREDIT

DEF.

241 46513 Transferència C.
Comarcal Programa Plans
Treball i Formació

6.800,00 6.800,00 13.600,00

TOTAL 6.800,00

3- BAIXA D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES

PROGRAM
A

ECONOMI
C

DESCRIPCIO CREDIT

1721 22762 Control i seguiment inst. Tractament residus 15.000,00

231 22753 Serveis teleassistència domiciliària 5.000,00



337 46522 Transferència C. Comarcal Treball i Formació
Joves tutelats i extutelats

6.800,00

TOTAL 26.800,00

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, amb el benentès que s’entendrà aprovada definitivament en el cas de
que durant dit termini no es presentin reclamacions, d’acord amb allò disposat a l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=40&t=77

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM, i 2 JUNTS
PER HOSTALETS) i 4 abstencions del grup municipal SUMEM-CP. Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=40&t=367

I essent les dinou hores i trenta-sis minuts del vespre, i no havent cap més assumpte que tractar
el sr. alcalde aixeca la sessió. Dono fe.

L`alcalde      La secretària-interventora
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