Ajuntament
Sant Pere de Ribes
CULTURA I JOVENTUT

INFORME

ASSUMPTE: PROPOSTA CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ D’UNA CADIRETA (TABERNACLE) DE
PROCESSÓ I DE LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER (PROJECTE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2018)
IMPORT :

14.520,00€

La Parròquia de Sant Pere de Ribes ha presentat un projecte als Pressupostos participatius 2018 de
restauració i conservació d’una cadireta de processó i de la Mare de Déu del Roser pertanyents a la
col·lecció provinent de l’església vella de Sant Pere de Ribes, amb l’objectiu d’iniciar el procés de
recuperació del patrimoni històric i artístic de la parròquia i del poble i poder ser exposades a la nova
església o allà on s’escaigui. S’inicia així el procés de recuperació de les col·leccions per la seva
posterior museïtzació. Aquest tipus de peça barroca, la cadireta, molt característica dels pobles catalans,
ha estat molt poc reconeguda, estudiada i reuneix un gran valor simbòlic.
El pressupost de l’actuació és de 14.520€ i s’adjunta proposta de conservació restauració realitzada per
l’empresa Stucco. La propietària d’aquests elements a restaurar és la Parròquia de Sant Pere de Ribes.
La Llei 27/2013, estableix com a competència municipal pròpia la protecció i gestió del patrimoni històric.
El projecte de pressupostos participatius estableix en el seu article 5.1. en quant als criteris de viabilitat
tècnica que no s'acceptaran propostes relacionades amb ajuts o subvencions. En tractar-se el beneficiari
d’una entitat privada, no s’ajusta als criteris establerts en aquest procediment.
Cal tenir en compte que existeix una Comissió de Control de la Restauració de l’Església Vella, creada el
1993, i que té prevista una propera reunió el dimarts 24 d’octubre de 2017, a la qual hi formen part
representants de l’Ajuntament i representants de la Parròquia de Sant Pere de Ribes.
L’Església Vella (Catalogada amb el número 0823/17 al Mapa de patrimoni de Sant Pere de Ribes i
número IPA 4469 a l’Inventari de la Generalitat) compta amb protecció legal com a Bé Cultural d’Interès
Local, al PGOU 1928 (llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català). Els elements que es proposa restaurar no
estan inclosos al Mapa de Patrimoni de Sant Pere de Ribes.
Es considera adequat que aquesta proposta es tracti en el si de la comissió específica amb la què
compta l’Ajuntament i, si aquesta Comissió de Control de la Restauració de l’Església Vella ho considera
adequat, s’inclogui en el projecte de pressupostos de 2018 una partida de Capítol 7 a favor de la
Parròquia de Sant Pere de Ribes, per a que dugui a terme els projectes de millora previstos.
Al mateix temps, es recomana a la propietària d’aquest element del patrimoni moble local que iniciï els
tràmits per a incloure’ls al Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Pere de Ribes.
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