
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 23 DE NOVEMBRE 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, Sr. Jordi 
Ramas Hinojosa, Sr. David Álvarez Florentín, Sr.  Sr. Jordi Parcerisas Valls i Sra. M. Àngels Lorés 
Otzet.

Absents: Sra. Carme Zaragoza Otón.

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 23 de novembre 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 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 “20221123 PLE EXTRAORDINARI.mp4” 
corresponent a l’ Acta del “PLE EXTRAORDINARI 23-11-2022”, 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=1048&t=0,
amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent: 
59c9558a91e2ca46613f34219f136dca01f8dbb62dca04db5ac1a857b7c087f3.

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 vint hores, el Sr. alcalde declara oberta la sessió extraordinària donant pas al primer punt 
de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ, LA 
PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L`EXERCICI 2023 DE 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

La senyora secretària dona lectura a la primera proposta de l’ordre del dia:

Atès que l’Alcalde de l’Ajuntament ha format el pressupost per a l’exercici 2023, constituït pel 
pressupost de l’entitat i de l’empresa municipal Hoserpi S.L., les bases d’execució i la plantilla de 
personal comprensiva de tots els llocs de treballs, d’acord amb el projecte presentat per la Regidoria 
d’Hisenda, Règim Interior i Governació i de conformitat amb el disposat en els articles 168 i 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Fonaments de dret:

 Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=0


 RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març, en els 
articles 162 a 169 on fa referència al contingut i l’aprovació del pressupost general.

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria pressupostària desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals: contingut i aprovació, crèdits 
i la seva aprovació, execució i liquidació i normes específiques per als Organismes 
Autònoms i Societats Mercantils.

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d’estructura dels pressuposts de les entitats 
locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014 de 14 de març. Amb aquesta Ordre Ministerial 
es pretén donar compliment a la disposició addicional sisena del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, tenint en compte els articles 39 a 41 de la Llei General 
Pressupostària i les ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda que les han anat desplegant 
per a l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat , de manera que tant l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals con els criteris de classificació dels seus ingressos i 
despeses s’adaptin als actualment establerts per al sector públic estatal, tenint en compte 
les peculiaritats de l’activitat financera d’aquelles entitats.

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 Reial Decret 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament 

de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació als 
ens locals i en allò que no contradigui la nova LOEPSF.

 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

 Llei  3/2004, de 29 de desembre, on s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials.

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 

ens locals.
 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model 

Normal de Comptabilitat Local.
 Article 16 de la Llei 30/984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, 

estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treballs existents en la 
seva organització

 Article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya i determina els documents que s’han d’incorporar 
en la relació de llocs de treball

 Article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, s’ha dut a terme la corresponent consideració amb 
els òrgans de representació del personal funcionari i laboral

 Article 22.2.e) i i)de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, correspon al Ple l’aprovació dels pressupostos, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball

 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Nota informativa sobre la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 
2022 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals.



Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i imprescindibles per a 
l’execució de la correcta gestió municipal.

Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla estan contemplades les places 
creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels conceptes que s’hi 
contenen.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el pressupost es presenta 
sense dèficit inicial. 

Atès que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària.

Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i 
procediments per  a l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari.

Vist l’informe  favorable de la Intervenció

En base a tot això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer.– Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2023, que 
comprèn el pressupost de l´Ajuntament i el de l’empresa municipal Hoserpi, S.L. segons el següent 
resum per capítols:

PRESSUPOST DESPESES

CAPITOL DESCRIPCIO CAPITOL AJUNTAMENT HOSERPI AJUSTOS CONSOLIDAT

1 2.455.700,00 30.500,00 0,00 2.486.200,00

2 2.706.600,00 70.500,00 0,00 2.777.100,00

3 13.500,00 7.200,00 0,00 20.700,00

4 733.200,00 0,00 -120.000,00 613.200,00

5 2.800,00 0,00 0,00 2.835,00

6 1.037.000,00 0,00 0,00 1.037.000,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 10.000,00 12.000,00 0,00 22.000,00

9 84.500,00 21.800,00 0,00 106.300,00

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 7.043.300,00 142.000,00 -120.000,00 7.065.300,00

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES DE BENS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERENCIES CORRENTS

FONS DE CONTINGENCIA



     

Segon.- Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici 2023.

Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2023.

Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 20 del Reial Decret 500/1990 
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, aquest 
Pressupost s’exposarà al públic per termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província i el tauler d’edictes de l’Ajuntament als efectes de reclamacions i suggeriments 
i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició no s’haguessin 
presentat reclamacions.

Cinquè.- Trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del Pressupost a la Delegació d’Hisenda i 
a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya.

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=1048&t=26

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM i 2 vots de 
JUNTS PER HOSTALETS) i 3 abstencions de (3 SUMEM-CP).  Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=5779

2.- APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS EXERCICI 2023.

La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

PRESSUPOST INGRESSOS

CAPITOL DESCRIPCIO CAPITOL AJUNTAMENT HOSERPI AJUSTOS CONSOLIDAT

1 1.263.000,00 0,00 0,00 1.263.000,00

2 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

3 903.500,00 0,00 0,00 903.500,00

4 3.689.800,00 120.000,00 -120.000,00 3.689.800,00

5 75.000,00 22.000,00 0,00 97.000,00

7 1.037.000,00 0,00 0,00 1.037.000,00

8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEL PRESSUPOST INGRESSOS 7.043.300,00 142.000,00 -120.000,00 7.065.300,00

INGRESSOS PATRIMONIALS

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES PREUS PUBLICS 

TRANSFERENCIES CORRENTS

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=26
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=5779


Fets 

Considerant que, de conformitat amb l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de 
subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per 
a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot 
cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Fonaments de dret 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS). 

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant, RGS). 

- 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.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, règim jurídic de les Administracions Públiques. 

- Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, 

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2023 que forma part integrant de 
l’expedient.

Segon.- Acordar que l’establiment  efectiu de les subvencions  previstes en aquest Pla requerirà la 
consignació pressupostària corresponent  en el pressupost municipal per a l’exercici 2023, 
l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública o del 
corresponent conveni regulador, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Tercer.- El Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2023 no crea drets ni obligacions i la seva 
efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvenció.

Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona  i la publicació del Pla estratègic de subvencions 2023 amb els seus 
annexos, a la Seu electrònica municipal.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a totes les Àrees municipals per al seu coneixement i efecte.



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=1048&t=5797

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM i 2 vots JUNTS 
PER HOSTALETS) i 3 abstencions (3 SUMEM-CP). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=5896

3.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ CADASTRAL DEL MUNICIPI DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA.

La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia:

Atès que la Direcció General del Cadastre, organisme depenent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, és l’òrgan competent per iniciar el procés de revisió cadastral dels béns 
immobles del municipi dels Hostalets de Pierola.

Atès que el valor cadastral és un valor administratiu fixat objectivament per a cada bé immoble que 
s'utilitza, principalment, com a base per calcular alguns impostos (entre ells l'Impost sobre Béns 
Immobles). 

Vist l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 
de març, preveu poder sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals 
dels Béns Immobles urbans, dels coeficients fixats en la llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
fins que l’actualització dels valors cadastrals del municipi es situïn en un entorn homogeni amb 
respecte al valor de mercat, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
de la concurrència dels requisits legalment establerts. 

Atès que per acord de Ple de data 6 d’octubre de 2021 es va acordar sol·licitar a la Direcció General  
de Cadastre la revisió dels valors cadastrals dels Bens Immobles urbans del municipi i procedir a 
l’actualització dels seus valors.

Atès que per acord de Ple de data 9 de març de 2022 es va acordar sol·licitar a la Direcció General 
de Cadastre l’ajornament dels treballs de revisió cadastral i de ponència de valors del Municipi dels 
Hostalets de Pierola, fins al desenvolupament reglamentari de la nova normativa reguladora.

Vist que ja s’ha produït el desenvolupament normatiu del text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari.

Vist que la darrera revisió cadastral es va efectuar a l’any 1987, i per tant han transcorreguts més 
de 30 anys de vigència. 

Per tot això, aquest Ajuntament considera necessària l’aprovació de la revisió cadastral del municipi.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=5797
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Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre la revisió dels valors cadastrals dels Bens 
Immobles urbans del municipi i que es procedeixi a la valoració col·lectiva de caràcter general, per 
a l’actualització dels seus valors, per tal que es situïn en un entorn homogeni amb respecte al valor 
de mercat, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència 
dels requisits legalment establerts d’acord amb el que preveu l’art. 32.2 del text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 

Segon.- Sol·licitar que la ponència de revisió es dugui a terme durant l’any 2023 per a la seva 
entrada en vigor a l’any 2024.

Tercer.- Notificar a la Direcció General del Cadastre, l’interès i voluntat de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola a realitzar una Revisió de valors cadastrals. 

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=1048&t=5909

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 vots de 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=6039

4.- SOL·LICITUD DECLARACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE PIEROLA COM A BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL. 

La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia:

Vist allò que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que permet 
als ajuntaments protegir jurídicament, de forma singular i específica, qualsevol bé immoble que 
l’ajuntament consideri que té determinats valors històrics, artístics i culturals, mitjançant la figura del 
“Bé Cultural d’Interès local”, al marge d’altres estratègies globals de protecció i catàleg que es 
puguin emprendre des del municipi en el marc de les figures del planejament urbanístic.

Vist que dins d’aquesta categoria de BCIL, hi podríem incloure l’Església de Sant Pere de Pierola 
que es troba situada dins el terme municipal dels Hostalets de Pierola al polígon 6, parcel.la 21, lloc 
conegut com “la rectoria parcel.la, que consta esmentada documentalment de l’any 1060, essent un 
conjunt de construccions que van des del segle XI al segle XX.

Vist que la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament aprovada el 21 de 
desembre de 2010 ja l’inclou com a patrimoni arquitectònic inventariat.

Atès que aquest immoble és propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i consta un conveni de 
cessió d’ús a favor de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, signat el juny de 2009, per un termini 
de 20 anys.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=5909
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Als efectes de poder justificar la catalogació d’aquest bé i determinar l’estudi històric, 
característiques, grau de protecció i descripció de les intervencions, s’incorpora a l’expedient un 
informe tècnic per a la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local de l’Església de Pierola i un 
avantprojecte de conservació, restauració i implantació d’ús de l’Església de Sant Pere de Pierola, 
redactats per les senyores Montserrat Cucurella Jorba, arquitecta i especialista en patrimoni 
arquitectònic i Laura Valls Ribas, Graduada en Història.

En aquest informe-estudi es fa constar, entre d’altres que “la primera referència de l’església de 
Sant Pere és de l’any 1960...el temple va ser ubicat a sobre d’un turó de 340 m que es troba 
afectat per l’acció de l’aigua que corre pels torrents de la zona... El temple més primitiu va haver 
de ser refet cap al segle XII a causa de l’erosió del barranc. ... els treballs arqueològics realitzats 
afirmen que en l’època medieval el temple consistia en una església romànica de dimensions 
molt reduïdes, que sembla que era de creu llatina i, segurament, d’estil romànic pre-llombard 
a més d’un campanar. Es probable que també hi hagués una petita necròpolis. Més endavant 
es constata l’existència d’una rectoria ...podent confirmar com al segle XV ja existia un edifici 
adossat al temple. A partir del segle XVIII, hi ha referències del mal estat de l’antiga església i 
casa rectoral degut a l’acció erosiva del barranc, de manera que l’any 1749 es demana la 
construcció d’una nova església, d’estil barroc, a la part dreta de l’edifici... Finalment, pocs anys 
més tard es construiria la nova església i es reformaria la rectoria, ampliant-la a sobre de les 
restes de l’antiga església romànica... ” i conclou que “d’acord amb les característiques i els 
valors exposats es considera que l’Església de Sant Pere de Pierola compta amb valors 
suficients per a ser protegida.

La catalogació com a BCIL de l’edifici situat al Polígon 6, Parcel·la 21 - La rectoria dels 
Hostalets de Pierola podria comportar amb un grau de protecció total, de tots els edificis, o bé 
parcial en què es protegissin només els àmbits que es troben en més bon estat de conservació. 
Tenint en compte l’objecte del present informe, i sense prejudici que s’ampliï aquesta protecció, 
es proposa catalogar com a Bé Cultural d’Interès Local el conjunt del Polígon 6. Parcel·la 21 - 
La rectoria, amb un grau de protecció parcial, que com a mínim, compti amb la protecció i 
conservació de l’església medieval, el campanar i l’església barroca.

Aquesta protecció hauria de comportar la conservació de les seves estructures i volums, així 
com els espais i els elements singulars que els caracteritzen.”

Vist l’informe jurídic emès per part de la Secretària de l’Ajuntament.

Atès que per resolució de l’Alcaldia d’1 de juny de 2022, es va iniciar l’expedient per a la declaració 
de l’Església de Sant Pere de Pierola, com a Bé Cultural d’Interès Local, i la seva inclusió en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català, aprovant també l’informe tècnic redactat per les senyores 
Montserrat Cucurella Jorba, arquitecta i especialista en patrimoni arquitectònic i Laura Valls Ribas, 
Graduada en Història.

Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 d’agost de 
2022 i als taulers d’anuncis físic i electrònic de l’Ajuntament, en data 31 d’agost de 2022.

Atès que s’ha donat audiència al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, com a titular de l’immoble, per 
un termini de quinze dies hàbils.

Atès que durant el termini d’informació pública i audiència no s’han formulat al.legacions, tal i com 
consta acreditat a l’expedient.



Vist el disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en 
quant a la catalogació de béns immobles, “la competència per a la declaració de béns culturals 
d’interès local correspon al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants...”

Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS

Primer.-  Sol.licitar al Consell Comarcal de l’Anoia, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient, la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de l’Església de Sant Pere de Pierola, 
d’acord amb l’art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Segon.- Traslladar al Consell Comarcal de l’Anoia, la còpia de l’expedient tramitat als efectes 
oportuns.

Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris per 
a l’execució dels presents acords.

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=1048&t=6050

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 vots de 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=6520

I essent les vint-i-una hores i vint minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe.

El fi de la sessió es troba a continuació: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=13994

L`alcalde La secretària

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=6050
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=6520
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=1048&t=13994

