
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 D’ABRIL DE 2021 

Assistents per via telemàtica: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls, primer tinent d’alcalde: 
Sr. Jordi Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals i tercera tinent d’alcalde: 
Sra. Irene Abad Gil. 

Absent: Cap. 

A 14 d’abril de 2021 es reuneix telemàticament la Junta de Govern local en sessió ordinària, en 
primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb 
l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la Sra. secretària-interventora de la 
corporació, na M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte. 

 

Essent les dinou hores, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se els següents 
acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTA D`ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DELS DIES 24 I 31 DE MARÇ 
DE 2021. 
 
S’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ CORRESPONENT AL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA 2020. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
“Atès que el Consell Comarcal ens ha fet arribar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament 

dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a la realització d’actuacions en l’àmbit 

del Foment de l’Ocupació corresponent al programa Treball i Formació Línia Dona 2020.  

 

Atès que el Consell Comarcal de l`Anoia és un ens públic comarcal que té atribuïdes l`exercici de 

les competències de cooperació, assessorament i coordinació als Ajuntaments de la Comarca de 

l’Anoia. 

 

Vist l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, 

i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions del Programa Treball i Formació, i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, 

per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia 

DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació.  

 

Atès que l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Anoia tenen interès en impulsar i participar, d’acord 

amb els mecanismes legalment establerts, en la realització d’accions que tinguin per objecte la 

millora de l’ocupabilitat de les persones que hi participin i finalitat d’utilitat pública i/o interès social. 

 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar el conveni d’encàrrec de gestió per a la realització 

d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació corresponent al programa Treball i Formació Línia 

Dona 2020, en matèria de Rehabilitació i conservació de zones verdes i entorns naturals. 

 



 

 

En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juliol de 2019 de delegació de competències.  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

A C O R D S: 

PRIMER. – APROVAR  el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a la realització d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació 

corresponent al programa Treball i Formació Línia Dona 2020, amb un import estimat de 3.400,00,€ 

per treballador amb un màxim de dos treballadors pel 2021. 

 
SEGON. - FACULTAR el sr. alcalde, perquè en exercici del seu càrrec, i amb poder tan ampli com 
sigui possible, procedeixi a la signatura dels esmentats acords.  
 
TERCER.- CONSIGNAR l’esmentada despesa a la partida 241 46513 – Transf. Consell Comarcal 
programa Plans Treball i Formació, corresponent al pressupost de l’exercici 2021. 
  
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.” 
 
 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS 
EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ CORRESPONENT AL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ LÍNIA DONA 2020  
 
Igualada, 26 de gener de 2021  
 
R E U N I T S  
 
D'una part, en Xavier Boquete Saiz, President del CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA segons 
nomenament de 19 de juliol de 2019, en la representació que li atribueix l’article 53 del DL 2/2003, 
pel qual s’aprova el TR de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l’art. 13.1 del DL 4/2003, 
de 4 de novembre pel qual s’aprova el TR de la Llei d’Organització Comarcal, amb domicili a efectes 
de notificacions a Igualada, Plaça de Sant Miquel núm. 5, amb CIF P-5800006-H, compareix en la 
representació esmentada. 
  
I de l’altra, Sr. Gerard Parcerisas i Valls, Alcalde de l’ AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA, en la representació que li atribueix l’article 53 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el TR de 
la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril pel qual s’aprova 
la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, amb domicili a efectes de notificacions Plaça Cal 
Figueres, 1 (08781 - Els Hostalets de Pierola), amb CIF P0816100B, compareix en la representació 
esmentada.  
 
E X P O S E N  
 
I.- Que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic comarcal, i de conformitat amb l’art. 25.1 a) 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix la Llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments.  
 
En aquest sentit és competència dels municipis, de conformitat amb allò que preveu l’art. 25 2 de la 
Llei 7/1985 LBRL, entre d’altres: medi ambient urbà, en particular els parcs i jardins públics; la 
infraestructura viària i d’altres equipaments de la seva titularitat, etc...  
 



 

 

II.- Vist l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de 
juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació , i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 
d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de 
la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR).  
 
III.- Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha demanat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) la seva participació en l’esmentat programa, i havent obtingut resolució favorable, segons la 
sol·licitud presentada pel Consell Comarcal de l’Anoia, amb la qual es pretén donar suport a 
diferents serveis municipals (específics dins de l’àmbit d’actuació que es descriu al projecte) dels 
municipis que van manifestar la voluntat de participar en la present edició i compleixin els requisits 
preestablerts.  
 
IV.- Que l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Anoia tenen interès en impulsar i participar, d’acord 
amb els mecanismes legalment establerts, en la realització d’accions que tinguin per objecte la 
millora de l’ocupabilitat de les persones que hi participin i finalitat d’utilitat pública i/o interès social. 
V.- Que en virtut dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’art. 11 d ela Llei de Règim Jurídic 
del Sector Públic, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats púbiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia, o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme.  
 
VI.- Que el punt 5 de l’article 10 de la Llei 26/2010, d’aplicació al conjunt d’administracions públiques 
de Catalunya, estableix que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a 
la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, i en defineix 
la forma i el contingut. Aquesta previsió no resulta incompatible amb la normativa de règim local.  
En aquest cas, tenint en compte la voluntat d’implementar temporalment unes accions de millora en 
la realització dels serveis públics en cada municipi i en benefici de la ciutadania, es considera que 
aquesta serà més eficaç amb el concurs del Consell Comarcal, en tant que entitat local de caràcter 
territorial més propera i agrupadora de municipis.  
 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització 
de diverses actuacions en el marc del programa Treball i Formació, en matèria de Rehabilitació i 
conservació de zones verdes i entorns naturals, i en base als següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aquest conveni té per objecte la regulació de l’encàrrec de gestió que fa l’ajuntament 
sotasignant al Consell Comarcal de l’Anoia per a la realització d’actuacions definides en matèria de 
Rehabilitació i conservació de zones verdes i entorns naturals i concretar-ne el procediment, 
les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com el finançament 
corresponent a l’activitat encarregada.  
 
Aquest projecte, d’abast comarcal, s’ha creat específicament i de manera temporal, amb una 
vigència que coincideix amb la del propi programa i es preveu la contractació de persones amb els 
següents perfils: vetlladors/es municipals i operaris/àries de suport i auxiliars de neteja.  
 
1.Aquest Conveni d’encàrrec de gestió comprèn: la realització de treballs encaminats a millorar i 
potenciar el manteniment de les zones verdes urbanes i periurbanes dels municipis de la Comarca 
i, per extensió, la millora dels espais naturals comarcals.  
 
Les tasques a realitzar per els/les operaris/àries de suport i auxiliars de manteniment i 
jardineria són totes relacionades amb la finalitat del projecte, que requereix, entre altres:  



 

 

 
- Tasques de manteniment de l’àmbit de jardineria, dels parcs i jardins públics (reg, 
desbrossament, poda, planter...).  

- Neteja de jardins, parcs, zones verdes i vials.  

- Utilització de les eines manuals i mecàniques.  

- Detecció de les possibles deficiències en les instal·lacions, mobiliari o equipaments 
(sistemes de rec, tanques, mobiliari ornamental,...).  

- Suport en tasques de manteniment (pintura, fusteria...).  
 
També es desenvoluparan i promouran les àrees naturals del territori que han estat degradades 
durant el període de confinament degut al Covid-19 per falta de manteniment i potenciar la seva 
cura i manteniment al llarg de tota la durada del projecte. Potenciant accions de neteja de vials, 
mobiliari, parcs i altres espais verds municipals en resposta dels/les habitants del municipi. 
 
La durada de les accions, les tasques concretes a desenvolupar, el personal assignat a tal fi així 
com els espais i/o instal·lacions municipals on es preveu actuar s’annexaran al present conveni amb 
posterioritat a l’atorgament definitiu per part del SOC, i segons els detalls i característiques d’aquest. 
El corresponent seguiment es durà a terme per mitjà del personal del Consell adscrit a la 
Coordinació del programa.  
 
Com a entitat beneficiaria i ocupadora del personal contractat participant en el programa, el Consell 
Comarcal s’obliga a fer-se càrrec de la formació i/o vigilància dels riscos laborals d’aplicació al lloc 
de treball. En aquest sentit, les mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals a efectuar 
son:  

 

- Informació dels riscos laborals dels llocs de treball on intervindrà el treballador/a, facilitats 
amb anterioritat a l’ inici del contracte laboral per cada Ajuntament del municipi on es 
desenvolupin les tasques.  

- Formació bàsica obligatòria en matèria de Prevenció de Riscos Laborals durant el contracte 
laboral.  

- Entrega d’EPIS inicials a cada treballador/a.  
 
En cas de que els Ajuntaments implicats exposin la necessitat de que, els treballadors/des 
seleccionats, utilitzin màquines i eines en el seu lloc de treball assignat, que requereixen d’una 
formació per a l’obtenció d’un carnet específic per a poder-ne fer ús, la despesa d’aquesta formació 
serà a càrrec del mateix Ajuntament que ho exposi.  
 
Tanmateix, l’Ajuntament, com a perceptor dels serveis esmentats, es compromet a facilitar al 
Consell Comarcal l’avaluació de riscos laborals dels llocs i/o instal·lacions on actuï el treballador/a 
per tal que es pugui fer el seguiment i control del compliment de la normativa per part de l’entitat 
beneficiaria. Aquest fet és requisit d’obligat compliment per l’Ajuntament per tal de poder rebre els 
serveis dels treballadors/es contractats en el marc del programa.  
 
Qualsevol obligació no continguda en el present conveni, s’acollirà a allò que l’Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 
25 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, i la Resolució TSF/2232/2019, i Resolució TSF/2831/2020, de 30 
d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de 
la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR).  
2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb les normes vigents 
en la matèria i amb els actes, les instruccions i les resolucions aprovades per l’entitat encarregant.  



 

 

 
3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, i qualsevol 
decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de comunicar a l’Ajuntament 
abans de la seva aplicació i amb antelació suficient per a la seva valoració.  
 
SEGON.- D’acord a la Resolució, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) finançarà les accions 
d’experiència laboral amb un mòdul màxim de 18.759,96 euros per els contractes de treball de 12 
mesos a jornada complerta, quantitats que es reduiran proporcionalment en els casos de durades 
inferiors a les atorgades en la resolució.  
 
Els esmentats mòduls econòmics subvencionen despeses directes del personal contractat (sou i 
seguretat social). La part d’aquests costos no coberts per la subvenció i la resta de costos per 
treballador/a necessaris pel correcte desenvolupament del projecte, seran assumits per 
l’Ajuntament. A tall d’exemple, :  
 

▪ L’assegurança d’accidents  
▪ La roba laboral i EPI’s corresponents  
▪ Els costos de contractació i gestoria durant la vigència del programa  
▪ La indemnització per fi de contracte i/o acomiadament  
▪ Despeses sobrevingudes per baixes laborals  
▪ Hores extres, treballs fora d’horaris establerts o vacances no efectuades  
▪ Dietes per desplaçaments laborals i/o assistència a sessions formatives  
▪ Despeses de gestió i coordinació (10% del total atorgat per treballador/a)  
▪ Costos derivats de la formació específica en màquines i/o eines sol·licitada pels 

Ajuntaments, si escau.  
▪ Despeses salarials no cobertes per la subvenció.  
▪ Qualsevol altra despesa no justificable en l’ordre i resolució del programa  

 
Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió l’Ajuntament 
farà una aportació al Consell Comarcal, estimada per a l’any 2021-2022 de 3.400,00€ per 
treballador/a contractat per 12 mesos, amb càrrec al seu pressupost. Aquest import estimat es 
regularitzarà a la finalització de les accions del programa objecte d’aquest conveni.  
 
Aquesta quantia respon a la suma del càlcul estimat per cadascuna de les despeses que han de 
ser assumides pels Ajuntaments i que no poden ser concretades per la seva naturalesa inicialment 
inespecífica i subjecte a possibles desviacions.  
 
Aquest import estimat es regularitzarà a la finalització de les accions del programa objecte d’aquest 
conveni i qualsevol excés o minoració de la despesa, suposaria una reformulació del cost, ajustant 
el finançament de cada Ajuntament a la despesa realment efectuada.  
 
L’import derivat del finançament de costos inherents a l’encàrrec de gestió s’ha d’abonar mitjançant 
transferència al Consell Comarcal en un compte bancari autoritzat i degudament certificat per la 
seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les seves addendes.  
 
TERCER.- L’Ajuntament assumirà i garantirà el subministrament de tot el material, eines i 
equipaments del personal, necessaris per al correcte desenvolupament de l’actuació, des de l’inici 
del programa i durant tota la seva vigència.  
Específicament, pel què fa a la roba i EPI’s, i per tal de facilitar la seva incorporació inicial, el Consell 
Comarcal subministrarà el primer equipament bàsic a cada treballador/a, en nom i amb càrrec a 
l’Ajuntament. Les successives mudes, de recanvi i de reposició, les subministrarà l’Ajuntament 
directament a cada treballador/a, atenent a les circumstàncies climatològiques i l’ús i estat de 
conservació, i durant tot el desenvolupament de l’actuació.  
 



 

 

Es tindrà especial cura per l’homogeneïtat i aspecte de la uniformitat dels treballadors/es, atenent 
tant a la imatge vers la resta de ciutadans com a les visites d’inspecció i verificació que dugui a 
terme el SOC.  
 
QUART.- En el cas que el treballador/a hagi de desplaçar-se amb vehicle per realitzar les tasques 
assignades, l’Ajuntament del municipi en qüestió haurà de facilitar el vehicle o en tot cas, fer-se 
càrrec de les dietes de desplaçament corresponent, prèvia conformitat de l’Ajuntament.  
 
Per a poder fer ús del vehicle propi de l’Ajuntament s’haurà d’haver signat el document de 
Coordinació de l’activitat empresarial entre entitats. Veure full Annex 1.  
 
CINQUÈ.- En compliment de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, és preceptiu que 
les persones beneficiàries del projecte realitzin accions formatives destinades a millorar la seva 
ocupabilitat.  
 
Aquesta formació, de realització obligatòria i que condiciona la percepció de la subvenció atorgada, 
ha de ser impartida durant la vigència del contracte de treball i dins de l’horari laboral.  
 
Aquesta formació serà de característiques transversals, inclourà formació en l’àrea d’informàtica i 
en l’àrea de gestió i administració, i serà impartida en instal·lacions pròpies del Consell Comarcal 
de l’Anoia o en algun centre acreditat, i en el cas que la situació no permeti fer la formació de manera 
presencial es podrà fer de manera telemàtica  
 
La no realització de l’acció formativa per causa imputable a la persona treballadora implica un 
incompliment en les condicions del Programa Treball i Formació i la seva baixa en aquest programa. 
  
SISÈ.- D’acord a l’ordre, la selecció de les persones participants es realitza de la següent manera:  
 
Les oficines de treball del SOC fan un primer diagnòstic ocupacional a les persones que compleixin 
els requisits, i aplicant els criteris establerts a l’Ordre, amb l’objectiu de preseleccionar aquells/es 
persones destinatàries amb el perfil més ocupable; deriven al Consell Comarcal les persones 
candidates, d’acord amb l’itinerari professional acordat entre aquestes i el personal orientador del 
SOC; i el Consell fa la selecció definitiva, tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte 
del programa.  
 
Posteriorment, el Consell Comarcal comunica a l’oficina de treball les persones seleccionades per 
a la comprovació de la seva inscripció com a demandants d’ocupació no ocupades, prèvia a la 
incorporació al programa, i s’hi inclouen les persones seleccionades com a reserves i les persones 
no seleccionades amb el motiu de la no selecció.  
 
En el procés de selecció, tant per part de l’oficina de Treball com per part del Consell Comarcal de 
l’Anoia s’ha de promoure la igualtat de gènere entre les persones candidates i/o participants.  
 
Qualsevol baixa dels participants en el programa, s’haurà de comunicar a l’Oficina de Treball. Les 
substitucions hauran de ser cobertes per persones de la llista de suplents a l’oferta de treball que 
es va gestionar en el moment, o en el seu defecte per persones candidates que es derivin d’una 
nova oferta genèrica d’ocupació, durant el temps restant del contracte.  
 
En la mesura del possible, es cobriran les demandes amb personal del propi municipi. Atenent, però, 
al procediment esmentat de derivació de candidats des del SOC, existeix la possibilitat que el 
treballador/a(s) assignat(s) no pertanyi necessàriament al municipi on es desenvoluparà el treball. 
En aquests casos, es prioritzarà la proximitat geogràfica dels candidats.  
 



 

 

SETÈ.- Si per causes alienes i no imputables al Consell Comarcal, esdevingués una minoració o 
revocació de l’ajut atorgat, l’ajuntament signant d’aquest conveni, es faran càrrec del total import o 
de la minoració que resulti de la subvenció.  
 
VUITÈ.- L’Ajuntament es compromet, a assumir la franquícia derivada dels danys que pugui incórrer 
el personal contractat, en els termes de l’assegurança subscrita en motiu d’aquest projecte.  
 
NOVÈ.- L’Ajuntament designarà una persona responsable que vetllarà pel bon funcionament i 
desenvolupament del projecte, i es compromet a informar i coordinar-se amb la persona tècnica 
referent del Programa del Consell Comarcal, sent aquest últim el màxim responsable del 
treballador/a i del compliment de les tasques assignades al projecte comarcal.  
 
DESÈ.- L’Ajuntament haurà de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control del 
Consell Comarcal.  
 
ONZÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura, i tindrà una durada vinculada 
al que determini la resolució de convocatòria. No obstant, pot ser objecte de pròrroga anual que, al 
comportar despesa econòmica, haurà de ser expressa mitjançant la signatura d’una addenda de 
modificació del conveni i els annexos afectats on s’han d’informar les dades i el detall del 
finançament i, en el seu cas, les modificacions i adaptacions del conveni principal que es portin a 
terme.  
 
DOTZÈ.- El conveni s’extingeix per la finalització del període de vigència i també per les següents 
causes:  
 
- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit.  

- Per revocació de la subvenció atorgada que finança el programa.  

- Per revocació de l’Ajuntament davant qualsevol incompliment greu de les obligacions assumides 
per part del Consell Comarcal. La revocació es realitzarà mitjançant resolució motivada atorgant 
prèviament tràmit d’audiència al Consell Comarcal.  

- Per renúncia del Consell Comarcal davant qualsevol incompliment greu de les obligacions 
assumides per l’Ajuntament. La renúncia exigirà prèviament tràmit d’audiència a l’Ajuntament.  
- Per dissolució o extinció de qualsevulla de les parts signatàries que faci inviable el manteniment 
de l’encàrrec de gestió.  

- Per qualsevol altres causes previstes legalment.  
 
TRETZÈ.- Naturalesa.  
 
1. El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre administracions i 
al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució 
i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de solucionar per acord 
de les parts observant els principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya que siguin d’aplicació.  
 
3. Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de dos 
representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius de forma 
democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió es reunirà sempre 
que ho sol·licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la forma de finalitzar les actuacions 
en curs en cas d’extinció anticipada.  



 

 

 
4. En darrera instància, les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació o l’execució d’aquest 
encàrrec seran del coneixement i la competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
CATORZÈ.- Aquest conveni d’encàrrec de gestió deixa sense efecte qualsevol altre conveni de 
col·laboració subscrit amb anterioritat entre les parts en matèria de coordinació d’actuacions en 
matèria de consum. 
  
Un cop estès, és llegit per les parts assistents, i en prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, 
signen el present conveni, per duplicat i en el lloc i el dia assenyalats en l'encapçalament.  
 
 
Sr. Xavier Boquete i Saiz      Sr. Gerard Parcerisas i Valls  
President Consell      Alcalde dels Hostalets de Pierola 
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, 

PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

CORRESPONENT AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA 2020.  

 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia ens ha fet arribar el Conveni d’encàrrec de gestió entre 

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a la realització 

d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació corresponent al programa Treball i Formació Línia 

Dona 2020.  

 

Atès que el Consell Comarcal de l`Anoia ens ha fet arribar l’annex al Conveni d’encàrrec de gestió 

entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a la realització 

d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació corresponent al programa Treball i Formació Línia 

Dona 2020.  

 

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola té interès en continuar impulsant i participant en la 

realització d’accions que tinguin per objecte la millora de l’ocupabilitat de les persones que hi 

participin. 

 

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar l’annex al conveni d’encàrrec de gestió per a la 

realització de diverses actuacions en el marc del programa Treball i Formació Línia Dona 2020.  

 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juliol de 2019 de delegació de competències.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 



 

 

PRIMER. – APROVAR  l’annex al Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament dels Hostalets 

de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, del present procediment administratiu per a la protecció 

de l’interès general, i en concret per a la realització d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació 

corresponent al programa Treball i Formació Línia Dona 2020.  

 
SEGON. - FACULTAR el sr. alcalde, perquè en exercici del seu càrrec, i amb poder tan ampli com 
sigui possible, procedeixi a la signatura dels esmentats acords.  
 
TERCER.- CONSIGNAR l’esmentada despesa a la partida 241 46513 – Transf. Consell Comarcal 
programa Plans Treball i Formació, corresponent al pressupost de l’exercici 2021.  
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.” 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 



 

 

 

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI “CO-OPERATIVA” ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 

HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, PER A L’ANY 2021. 

 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que el Consell Comarcal de l`Anoia és un ens públic comarcal que té atribuïdes l`exercici de 

les competències de cooperació, assessorament i coordinació als ajuntaments de la Comarca de 

l’Anoia. 

 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya fa 

publica la Resolució TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions destinades al Programa de Suport als territoris amb més necessitat de 

reequilibri territorial i econòmic: Projecte treball a les 7 comarques. 

 

Atès que en data 30 de novembre de 2020, el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha resolt 

favorablement subvencionar al Consell Comarcal de l’Anoia, el Projecte Comarcal “Anoia Activa”. 

 

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola té la voluntat de participar i prendre part en el 

projecte comarcal Anoia Activa, amb l’acció anomenada “Co-Operativa”, que es tracta d’un 

dispositiu d’inserció sociolaboral de col.lectius amb dificultats especials, amb l’objectiu de millorar la 

competitivitat del mercat de treball de l’Anoia. 

 

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització 

de diverses actuacions en el marc del projecte “Anoia Activa”, amb l’acció anomenada “Co-

operativa”. 

 

En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de competències. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR el Conveni “Co-operativa” entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el 

Consell Comarcal de l’Anoia, que es tracta d’un dispositiu d’inserció sociolaboral amb l’objectiu de 

millorar la competitivitat del mercat de treball de l’Anoia, per a l’any 2021. 

 
SEGON.-  FACULTAR el Sr. alcalde, perquè en exercici del seu càrrec, i amb poder tan ampli com 
sigui possible, procedeixi a la signatura dels esmentats acords.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE L’ANNEX DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ I SUPORT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA 
EN MOTIU DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ PER AL 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 
En data 7 de novembre de 2019 l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va signar un compromís de 
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia d’encàrrec a l’àmbit d’estratègies per a l’Ocupació 
de la corporació comarcal pel desenvolupament del Servei Local d’Orientació Laboral al municipi 
dels Hostalets de Pierola pels exercicis 2019-2024. 
 
Atès que en data 24 de novembre de 2020 el Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el Catàleg de 
Serveis als municipis pel període 2021 on s’hi troba emmarcada l’esmentada actuació.  
 
Atès que és voluntat d’ambdues parts actualitzar l’annex al conveni en matèria de Promoció 
Econòmica pel període 2021. 
  
Atès que en el pressupost municipal de 2021 existeix la partida 241 46516: Transferència Consell 
Comarcal Servei Ocupació.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juliol de 2019 de delegació de competències.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 

PRIMER. – APROVAR l’Annex del Conveni Marc de Cooperació i suport entre l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia en motiu del Servei Local d’Ocupació per al 
2021. 
 
SEGON.- FACULTAR el Sr. alcalde per tal que amb poder tan ampli com sigui possible, pugui signar 
el conveni esmentat fins a la seva formalització i vigència. 
 
TERCER.- CONSIGNAR l’esmenta despesa a la partida 241 46516: Transferència Consell 
Comarcal Servei Ocupació, per un import total de 28.158,90€. 
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats. 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
 
 



 

 

6.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ VEC K-9 RESCUE PER UN IMPORT DE 3.550,00 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia: 
 
 
Atès que en data 29 de gener de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’Associació VEC 
K-9 RESCUE en data 8 de juny de 2020 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar la 
següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts 

- Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RGLS. 

- Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 
- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 

instruments reguladors de la concessió de la subvenció. 
 

Regidoria Acció de Govern 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Associació VEC K-9 RESCUE 

Destinataris Associació VEC K-9 RESCUE 

CIF/DNI G67332726 

Import  Total 3.550,00€ 

Data Atorgament 8-06-2020 

Aplicació pressupostària 135 48951  

Bestreta concedida 2.662,50€ 

Data registre justificació 29-01-2021 

Número registre 
justificació 

71/2021 

Import justificants 3.648,15€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 

 

Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora i de la tècnica del servei. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 3.550,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 3.648,15€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació VEC K-9 
RESCUE per un import de 3.550,00 euros 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ VEC K9 RESCUE, PER A L’ANUALITAT 
2021.  
 
La senyora secretària dona lectura a la setena proposta de l’ordre del dia: 
 
 

 
 
Vista la petició formulada per l’Associació VEC K-9 RESCUE per tal que li sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de la seva activitat durant l’exercici 2021. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).  
 

Regidoria Acció de govern 

Tipus expedient Subvencions concessió directa 

Objecte Conveni 2021 Associació VEC K9 RESCUE 

Destinatari Associació VEC K9 RESCUE CIF/DNI G67332726 

Import Total 3.150€ 



 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança).  
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix en el seu article 15.1 els supòsits que habiliten a concedir 
subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 
de la LGS.  
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
a) de l’article 15 de l’Ordenança en la que especifica que hi ha consignada nominativament en el 
Pressupost inicial de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 3.150,00€ a la partida 135 
48951 – Conveni Associació gos – K9. 
  
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita que aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  
 
Atès que segons l’apartat tercer de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions, en el text 
del conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini i la 
forma de justificació, el termini i la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres 
subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat. 
 
Vist el que s’estableix a la Base 48a de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021, 
aprovat definitivament en el Ple de data 31 de desembre de 2020. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació VEC K9 
RESCUE, amb NIFG67332726, del present procediment administratiu per a la protecció de l’interès 
general, i en concret per a permetre realitzar les activitats programades per a l’anualitat 2021.  
 
Segon.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 
 
 

“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 

PIEROLA I L’ASSOCIACIÓ VEC (VOLUNTARIS D’EMERGÈNCIA DE RECERCA 

DE CATALUNYA) K-9 RESCUE, PER AL RESCAT I LOCALITZACIÓ DE 

PERSONES, PER A L’ANY 2021 

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola representat pel Sr. Gerard 
Parcerisas Valls, Alcalde President, i facultat d’acord amb el que s’estableix en la base 
51a de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2021, assistit per la 
secretari/ària, Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés.  
 
De l’altra, el sr. R.J.T., amb DNI 4...S, actuant en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ 
VEC (VOLUNTARIS D’EMERGÈNCIA DE RECERCA DE CATALUNYA) K-9 RESCUE, 
amb CIF G-67.332.726. 
 



 

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Atès que l’Associació VEC K9 RESCUE té com a finalitat la recerca i la localització de 
persones que es troben desaparegudes amb el suport tècnic d’un grup de gossos, per 
la zona de Catalunya. 
 
II. Atès que l’Associació VEC K9 RESCUE presenta una descripció de les activitats 
proposades per a l’anualitat 2021 amb les següents activitats: 
 

• Participació en dispositius de recerca de persones desaparegudes d’àmbit local 
i autonòmic. 

• Difusió de la tasca de gossos de treball i recerca de persones desaparegudes. 

• Difusió de la tasca de tinença responsable de gossos en la ciutadania. 

• Gestionar la formació (realitzar-la i impartir-la) per tal de generar una bona 
sinergia entre professionals del sector i donar a conèixer la nostra unitat en 
altres àmbits territorials. 
 

III. Atès que és voluntat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovar la minuta 
del conveni per tal que es puguin realitzar les activitats exposades, és per aquest 
motiu que es proposa el Conveni a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. 

 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 

PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola i l’Associació VEC (Voluntaris d’Emergència de Recerca de 
Catalunya) K-9 RESCUE, per a sufragar la despesa que comporta la recerca i la 
localització de persones que es troben desaparegudes amb el suport tècnic d’un grup 
de gossos, per la zona de Catalunya. 
 
Les tasques generals de l’Associació són: 
 

• Treballs de rescat dins del territori del municipi així com en els àmbits territorials 
que siguin requerits. 

• La tinença responsable de gossos i el seu ensinistrament.  
 
l’Associació ens presenta un programa d’activitats per a realitzar al municipi. Aquestes 
activitats són: 
 

• Participació en dispositius de recerca de persones desaparegudes d’àmbit local 
i autonòmic. 

• Difusió de la tasca de gossos de treball i recerca de persones desaparegudes. 

• Difusió de la tasca de tinença responsable de gossos en la ciutadania. 

• Gestionar la formació (realitzar-la i impartir-la) per tal de generar una bona 
sinergia entre professionals del sector i donar a conèixer la nostra unitat en 
altres àmbits territorials. 

 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 



 

 

 
L’Ajuntament a través de la regidoria de salut subvencionarà a l’Associació VEC K-9 
RESCUE, amb una quantitat de tres mil cent cinquanta euros (3.150,00€), per a 
col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors, amb 
aplicació a la partida pressupostària 135 48951 – Conveni associació Gos K-9, del 
pressupost vigent. 
 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del 
president de l’associació, i del sr. alcalde, amb la signatura fedatària de la sra. 
Secretària-interventora de l’Ajuntament. 
 
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les activitats exposades en el pacte primer de dit conveni, que seran 
des del dia 1 de gener de 2021 fins el dia 31 de desembre de 2021 (ambdós inclosos).  
 
 
Cinquè .- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades 
com a  màxim el dia 28 de febrer de 2022, mitjançant la presentació, a través 
d’instància especificada per aquest ús al registre general d’entrada de l’Ajuntament o 
per correu digital amb signatura electrònica, amb la següent documentació (article 24 
de la Ordenança): 

• Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats 
realitzades, els participants i els resultats obtinguts.  

• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
establert en l’article 72.2 del RLGS. 

• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 

• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres 
determinats en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

En el cas que transcorregut aquest termini i no s’hagi justificat la subvenció, se’ls 
requerirà perquè en el termini de 10 dies, procedeixin a justificar la mateixa, o 
esmenar la justificació, si és el cas. Transcorregut el termini atorgat sense haver-se 
presentat la justificació correctament es procedirà a revocar la subvenció i sol·licitar 
el reintegrament de les quantitats percebudes amb caràcter de bestreta. 
 
Sisè.- PAGAMENT: 
  
1.- Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s’efectuarà contra presentació 
de les justificacions de l’activitat subvencionada. 

2.- Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

3.- Aquest import es satisfarà amb caràcter de bestreta del setanta-cinc per cent de 
l’import un cop signat el conveni i el vint-i-cinc per cent restant un cop justificada la 



 

 

totalitat de la subvenció. Aquest import es pot augmentar fins el 100%, en el cas que 
hi hagi una sol·licitud mitjançant instància i es justifiqui amb documents oficials la 
necessitat d’aquest augment per a poder realitzar l’activitat.    

4.- En el cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’ASSOCIACIÓ retornarà la 
diferència entre la bestreta i la justificació. En annex 1 s’especifica com hauran de 
ser els rebut i factures per ser admesos en la justificació. 
  
 
Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, 
i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 
19/2014. 
 
6.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer ús de material orgànic i reutilitzable sempre 
que sigui possible, en les seves activitats. I l’Ajuntament no acceptarà en la justificació 
del conveni cap factura ni tiquet de compra d’adquisició de material considerat no 
ecològic i danyi pel medi ambient.  
 
7.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
8.- Aquest conveni es podrà resoldre per incompliment de les obligacions que 
cadascuna de les parts ha d’assumir. També serà causa de resolució el mutu acord 
i altres motius previstos per l’ordenament jurídic. 

9.- El conveni té naturalesa administrativa. Ambdues parts es sotmeten 
expressament a la jurisdicció contenciosa – administrativa per resoldre les qüestions 
litigioses relatives a la interpretació o al compliment del conveni. 

10.- Qualsevol dany a tercers que es produeixi durant la realització de les activitats 
de l’ASSOCIACIÓ, serà repercutit per l’assegurança de responsabilitat civil que 
contracti l’ASSOCIACIÓ, o, en el seu defecte, directament per la mateixa entitat. 

 
Vuitè.- ALTRES: 



 

 

 
L'AJUNTAMENT concedeix a l'ASSOCIACIÓ, la realització d'un màxim de 1.000 
fotocòpies en blanc i negre A4, 100 còpies en color A4, 75 còpies en blanc i negre 
A3 i 50 còpies en color A3, tot gratuïtament, i la resta de fotocòpies que vulgui fer 
l'ASSOCIACIÓ s'hauran d'abonar al preu de 0,08€ per fotocòpia A4 en blanc i negre, 
0,16€ per fotocòpia A4 en color, 0,12€ fotocòpia A3 en blanc i negre i 0,32 fotocòpia 
A3 en color. 
 
Novè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  

 

Desè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2021 i fins al dia 31 de desembre 
de 2021 (ambdós inclosos). Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant 
acord exprés d’ambdues parts.” 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present 
conveni/acord, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.  

 
 
Els Hostalets de Pierola,           de                        de 2021 
         Dono fe,  
L’ alcalde                     President    la secretària-interventora     

          Associació Vec K9-Rescue       de la corporació 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls  R.J.T.     M. Alba Arrufat Vilaginés  
 
 
 
  



 

 

ANNEX 1 
 

 
Segons Reglament d'Obligacions de Facturació (Reial Decret 1496/2003, 28 de 
novembre),el contingut obligatori de les Factures seran:  
 
• Nombre i, si s'escau, sèrie de la factura.  
• La data d'expedició.  
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir 
factura com del destinatari de les operacions.  
• Número d’identificació fiscal amb el qual ha realitzat l’operació i l’obligat a expedir 
la factura.  
• Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.  
• Descripció de les operacions, consignant incloent el preu unitari sense impost de 
les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en 
aquest preu unitari.  
• El tipus impositiu o tipus impositius, si s'escau, aplicats a les operacions.  
• La quota tributària que, si s'escau, es repercuteixi, que haurà de consignar per 
separat.  
• La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en la qual, si 
s'escau, s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent 
de la d'expedició de la factura.  
 
 
Tanmateix també seran acceptats el tiquets de compra o comprovants per un valor 
inferior de 300€ sempre que continguin:  
 
• Número i, si s'escau, sèrie. La numeració dels tiquets dins de cada sèrie serà 
correlativa. 
• Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social 
completa de l'obligat a la seva expedició.  
• Tipus impositiu aplicat o l’expressió –Iva inclòs-.  
• Contraprestació total. 

 
 
Els Hostalets de Pierola,           de                        de 2021 
 
 
         Dono fe,  
L’ alcalde                     President   la secretària-interventora      

          Associació Vec K9-Rescue      de la corporació 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls  R.J.T.    M. Alba Arrufat Vilaginés  
 
         
 
 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil cent cinquanta euros (3.150,00€), 
amb càrrec a l’aplicació 135 48951 – Conveni associació Gos K-9, del pressupost de l’exercici 2021, 
per fer front a la subvenció que s’atorga, destinada a finançar la despesa pels treballs de rescat i 
localització de persones que es troben desaparegudes, amb el suport tècnic d’un grup de gossos, 
per la zona de Catalunya. 



 

 

 
Quart.- ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria fictícia a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.  
 
Cinquè.- FACULTAR al sr. alcalde perquè amb poder tan ampli com sigui possible procedeixi a la 
signatura del present conveni. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.    
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2019 A 
L’ENTITAT COL·LABORADORA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAN FOSALBA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció atorgada durant l’any 2019: 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 

Regidoria Acció de Govern 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni 2019 Entitat Col.laboradora de manteniment i 
conservació de Can Fosalba  

Destinataris 
Entitat Col.laboradora de manteniment i conservació de Can 
Fosalba 

CIF/DNI G59305912 

Import  Total 28.750,00€ 

Data Atorgament 23-05-2019 

Aplicació pressupostària 151 48940   

Bestreta concedida 21.562,50€ 

Data registre justificació 26-02-2020 

Número registre 
justificació 

258/2020 

Import justificants 31.275,34€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2020 



 

 

Vist el pacte 4rt del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Entitat 
Col·laboradora de manteniment i conservació de Can Fosalba atorgada: 
 

A. Un balanç econòmic de l’associació a data de 31 de desembre del present any, signat pel 
president i tresorer de l’associació. Aquest balanç inclourà: ingressos, despeses, pagaments 
pendents, cobraments pendents, estat de romanent de l’associació a l’iniciar l’exercici i al 
finalitzar-lo. 

B. Una còpia de les factures nominals o tiquets del 100% de l’import de la subvenció separades 
per activitats amb data del 2019. Aquestes factures hauran de reunir els requisits legals 
detallats a l’annex 1 d’aquestes bases, i correspondre’s amb la finalitat per la qual s’ha 
atorgat la subvenció. 

C. Una breu memòria de les activitats on constin : les activitats realitzades, els participants, els 
resultats obtinguts i la valoració de l’associació. 

D. Dues còpies de la publicitat dels actes de l’associació on figuraran els corresponents logotips 
facilitats per l’Ajuntament, si s’escau 
 

 
Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la interventora desfavorable de data de 14 d’abril de 2021. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 28.750,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 31.275,34€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2019 a l’Entitat Col·laboradora de 
manteniment i conservació de Can Fosalba per un import de 28.750,00 euros 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ENTITAT COL·LABORADORA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAN FOSALBA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la novena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Acció de Govern 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 



 

 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 6è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Entitat 
Col·laboradora de manteniment i conservació de Can Fosalba atorgada: 
 

• Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts.  
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS.  
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció.  
• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  
 

Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la interventora desfavorable de data de 14 d’abril de 2021. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 28.750,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 32.338,89€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 

Objecte 
Conveni 2020 Entitat Col.laboradora de manteniment i 
conservació de Can Fosalba  

Destinataris 
Entitat Col.laboradora de manteniment i conservació de Can 
Fosalba 

CIF/DNI G59305912 

Import  Total 28.750,00€ 

Data Atorgament 26-08-2020 

Aplicació pressupostària 151 48940   

Bestreta concedida 21.562,50€ 

Data registre justificació 26-02-2021 

Número registre 
justificació 

169/2021 

Import justificants 32.338,89€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Entitat Col·laboradora de 
manteniment i conservació de Can Fosalba per un import de 28.750,00 euros 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I essent les vint-i-nou hores i vint minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió.  
 
 
 
Dono fe 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 
 
 


