
 
 
 
 

 
 

OD-16 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de 
Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local. 

 
RELACIÓ DE FETS  
  
1. L’1 de febrer de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000053, s’aprovà 

el següent:  
 
1. Iniciar l'expedient per a la declaració de bé cultural d’interès local relativa a la Rectoria de 
Santa Maria de Martorelles i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord amb 
la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 
 
2. Obrir un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest acord 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el qual poden presentar-se les 
al·legacions que s’estimin oportunes.  
 
3. Notificar aquest Decret al senyor Domingo Milà Plans, el qual consta com a propietari de 
l’immoble d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
i a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, atorgant-los un període d’audiència de 10 dies 
hàbils a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i els documents que estimin pertinents. 
 

2. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida S2022001808 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, s’ha notificat al senyor Domingo Milà Plans el Decret de Presidència relacionat en 
l’epígraf precedent. El senyor Domingo Milà Plans accedeix a la notificació 10 de febrer de 
2022.  
 

3. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida núm. S2022001809 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, registre d’entrada 2022-
E-RC-127 el Decret de Presidència relacionat al punt primer d’aquesta relació de fets.  

 
4. El 2 de març de 2022, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, CVE-

DOGC-A-22054101-2022, l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració de bé cultural 
d'interès local relativa a la Rectoria de Santa Maria de Martorelles i llur inclusió al catàleg del 
patrimoni cultural català i s’ha donat un termini de 30 dies pel tràmit d’informació pública.  

 
5. Transcorregut el termini d’audiència atorgat al senyor Domingo Milà Plans i a l’Ajuntament de 

Santa Maria de Martorelles i el termini d’informació pública, no consta la presentació de cap 
al·legació ni documentació al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental i per tant res 
no obsta a l’aprovació de la declaració de la Rectoria de Santa Maria de Martorelles com a 



 
 
 
 

 
 

bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord amb la 
descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 

 
6. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local, d'acord 

amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de 
la Generalitat.  

 
3. Notificar aquest acord al senyor Domingo Milà Plans i a l’Ajuntament de Santa Maria de 

Martorelles.  
 

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la 
inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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