
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE MAIG 
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 5 de maig de 2021 es reuneix telemàticament la Junta de Govern local en sessió extraordinària, 
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 DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A CASAL 
CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA – ACTIVITATS CULTURALS PER UN IMPORT DE 
3.808,14 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la primera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 22 de febrer 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). 
 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni 2020 Casal Català dels Hostalets de Pierola 
(Activitats Culturals) 

Destinataris CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA  

CIF/DNI G58180506 

Import  Total 9.000,00€ 

Data Atorgament 9-12-2020 

Aplicació pressupostària 334 48911 

Bestreta concedida     0,00 € 

Data registre justificació 22-02-2021 

Número registre 
justificació 

E/000574-2021 

Import justificants 3.808,14€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
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 Casal Català dels 
Hostalets de Pierola, en data 31 de desembre 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 9.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 3.808,14€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 5.191,86€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 3.808,14€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 3.808,14€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a Casal Català dels Hostalets 
de Pierola – Activitats Culturals per un import de 3.808,14 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a Casal Català 
dels Hostalets de Pierola – Activitats Culturals  per un import de tres mil vuit cents vuit euros amb 
catorze cèntims (3.808,14€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48911 del pressupost de 
l’exercici 2020, que ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la 
modalitat d’ incorporació de romanents. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de de tres mil vuit cents vuit euros amb catorze cèntims  (3.808,14€),  
al Casal Català dels Hostalets de Pierola – Activitats Culturals, en concepte de subvenció any 2020. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 5.191,86 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48911 del pressupost de l’exercici 2020, que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
SOCIETAT DE CAÇADORS DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 1.944,07 
EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 8 de febrer 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 Societat de 
Caçadors dels Hostalets de Pierola, en data 31 de desembre 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. 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Societat de Caçadors dels Hostalets de Pierola 

Destinataris SOCIETAT DE CAÇADORS  DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

CIF/DNI G58548520 

Import  Total 1.700,00€ 

Data Atorgament 9-12-2020 

Aplicació pressupostària 341 48930 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 8-02-2021 

Número registre 
justificació 

 

Import justificants 1.944,07€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
- 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, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 1.700,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 1.944,07€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1.700,00€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 1.700,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a Societat de Caçadors  dels 
Hostalets de Pierola per un import de 1.944,07 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a Societat de 
Caçadors dels Hostalets de Pierola  per un import de mil set cents euros (1.700,00€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 341 48930 del pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat incorporada a 
l’exercici 2021  mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat  d’incorporació de romanents. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de mil set cents euros (1.700,00€) de la subvenció de l’any 2020 a 
Societat de Caçadors dels Hostalets de Pierola. 
 
Quart.- 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. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 1.108,11 
EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 15 de gener de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Acció Social 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Associació de Dones dels Hostalets de Pierola 

Destinataris ASSOCIACIO DE DONES DELS HOSTALETS DE PIEROLA 



 

 
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 de 
dones dels Hostalets de Pierola 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. 
 
Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció social, l’informe tècnic  i 
l’informe de fiscalització de la secretària-interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 2.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 1.108,11€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 891,89€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1.108,11€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 1.108,11€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

CIF/DNI G67281573 

Import  Total 2.000,00€ 

Data Atorgament 2-12-2020 

Aplicació pressupostària 231 48952  

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 15-01-2021 

Número registre 
justificació 

2021/33 

Import justificants 1.108,11€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació de Dones dels 
Hostalets de Pierola per un import de 1.108,11 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació de 
Dones dels Hostalets de Pierola per un import de mil cent vuit euros amb onze cèntims (1.108,11€), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48952 del pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat 
incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ incorporació de 
romanents. 
 
Tercer.- Ordenar el pagament de mil cent vuit euros amb onze cèntims (1.108,11€) a  l’Associació 
de Dones dels Hostalets de Pierola  en concepte de subvenció atorgada  l’any 2020. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 891,89 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48952 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
SOCIETAT DE CAÇADORS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 1.690,57 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Societat de Caçadors de Pierola 

Destinataris SOCIETAT DE CAÇADORS  DE PIEROLA 

CIF/DNI G59759704 

Import  Total 2.000,00€ 

Data Atorgament 9-12-2020 

Aplicació pressupostària 341 48931 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 23-02-2021 

Número registre 
justificació 

 

Import justificants 1.690,57€ 



 

 
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 Societat de 
Caçadors de Pierola, en data 31 de desembre 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 2.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 1.690,57€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 309,43€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1.690,57€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 1.690,57€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a Societat de Caçadors  de 
Pierola per un import de 1.690,57 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a Societat de 
Caçadors de Pierola  per un import de mil sis cents noranta euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.690,57€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48931 del pressupost de l’exercici 2020,  
que ha estat incorporada a l’exercici 2021  mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat  
d’incorporació de romanents. 
 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
Tercer.-  Ordenar el pagament de mil sis cents noranta euros amb cinquanta-set cèntims 
(1.690,57€), de la subvenció de l’any 2020 a Societat de Caçadors de Pierola. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 309,43 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48931 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A CLUB 
DE PATINATGE DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 4.203,32 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 24 de febrer 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). 
 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Club de Patinatge dels Hostalets de Pierola 

Destinataris CLUB DE PATINATGE  DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

CIF/DNI G66631342 

Import  Total 4.500,00€ 

Data Atorgament 8-7-2020 

Aplicació pressupostària 341 48929 

Bestreta concedida 3.375,00 € 

Data registre justificació 24-02-2021 

Número registre 
justificació 

2021/158 

Import justificants 4.203,32€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Club de Patinatge 
dels Hostalets de Pierola, en data 21 de juliol 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 4.500,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 4.203,32€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 296,78€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 4.203,32€ 

BESTRETES SATISFETES 3.375,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 828,22€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a Club de Patinatge  dels 
Hostalets de Pierola per un import de 4.203,32 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a Club de 
Patinatge dels Hostalets de Pierola  per un import de quatre mil dos cents tres euros amb trenta-
dos cèntims  (4.203,32€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48929 del pressupost de 
l’exercici 2020,  que ha estat incorporada a l’exercici 2021  mitjançant modificació de crèdit amb la 
modalitat  d’incorporació de romanents. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de vuit cents vint-i-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (828,22€) un 
cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada 
de l’any 2020 a Club de Patinatge dels Hostalets de Pierola. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 296,78 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48929 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 



 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ESTOL INFANTIL DE CANTAIRES PER UN IMPORT DE 1.726,44 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 5 de febrer 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 Estol Infantil de 
Cantaires, en data 26  de maig 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 Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Estol Infantil de Cantaires 

Destinataris ESTOL INFANTIL DE CANTAIRES 

CIF/DNI G62547096 

Import  Total 1.600,00€ 

Data Atorgament 29-04-2020 

Aplicació pressupostària 341 48932 

Bestreta concedida 1.600,00 € 

Data registre justificació 05-02-2021 

Número registre 
justificació 

2021/95 

Import justificants 1.726,44€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 1.600,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 1.726,44€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1.600,00€ 

BESTRETES SATISFETES 1.600,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 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’Estol Infantil de Cantaires 
per un import de 1.726,44 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Estol Infantil 
de Cantaires  per un import de mil sis cents euros  (1.600,00€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 341 48932 del pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat incorporada a l’exercici 
2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat  d’incorporació de romanents. 
 
Tercer.- 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 DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 
8.567,54 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la setena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 25 de febrer de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni 2020 Associació Amics de la Música dels Hostalets 
de Pierola 

Destinataris 
ASSOCIACIO AMICS DE LA MÚSICA DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA 

CIF/DNI G63827216 

Import  Total 16.000,00€ 

Data Atorgament 5-8-2020 



 

 
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 Amics 
de la Música dels Hostalets de Pierola, en data 7 d’agost 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 16.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 8.567,54€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 7.432,46€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 8.567,54€ 

BESTRETES SATISFETES 8.000,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 567,54€ 

 
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 Amics de la 
Música dels Hostalets de Pierola per un import de 8.567,54 euros. 

Aplicació pressupostària 334 48908 

Bestreta concedida 8.000,00 € 

Data registre justificació 25-02-2021 

Número registre 
justificació 

2021/161 

Import justificants 8.567,54€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació 
Amics de la Música dels Hostalets de Pierola  per un import de vuit mil cinc cents seixanta-set euros 
amb cinquanta-quatre cèntims  (8.567,54€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48908 del 
pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de 
crèdit amb la modalitat d’ incorporació de romanents. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de cinc cents seixanta set euros amb cinquanta-quatre euros 
(567,54€) un cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció 
degudament justificada de l’any 2020 a  l’Associació Amics de la Música dels Hostalets de Pierola. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 7.432,46 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48908 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A A.C. 
BALDRICH PER UN IMPORT DE 2.340,00 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 29 de març 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, 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 A.C. Baldrich 

Destinataris A.C. BALDRICH 

CIF/DNI G64231517 

Import  Total 3.250,00€ 

Data Atorgament 23-9-2020 

Aplicació pressupostària 341 48928 

Bestreta concedida 2.340,00 € 

Data registre justificació 29-03-2021 

Número registre 
justificació 

2021/256 

Import justificants 2.340,00€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
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 A.C. Baldrich, 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora desfavorable amb incidències. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 3.250,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 2.340,00€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 910,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 2.340,00€ 

BESTRETES SATISFETES 2.340,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 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 A.C. Baldrich per un import 
de 2.340,00 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a A.C. Baldrich  
per un import de dos mil tres cents quaranta euros (2.340,00€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 341 48928 del pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat incorporada a l’exercici 
2021  mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat  d’incorporació de romanents. 
 
Tercer.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 910,00 € de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48928 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Quart.- 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.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ANUALITAT 2020 A 
CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA – OBRES ADEQUACIÓ EDIFICI PER UN 
IMPORT DE 15.000,00 EUROS. 
 
La senyora secretària dona lectura a la novena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 22 de febrer 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 3er. del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Casal Català  dels 
Hostalets de Pierola, en data 29 de novembre de 2019 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà 
d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

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

- Una còpia de les factures nominals o tiquets del 100% de l’import de la subvenció separades 
per activitats amb data de l’anualitat corresponent. Aquestes factures hauran de reunir els 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni anualitat 2020 Casal Català dels Hostalets de 
Pierola – obres adequació edifici 

Destinataris CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA  

CIF/DNI G58180506 

Import  Total 15.000,00€ 

Data Atorgament 27-12-2019 

Aplicació pressupostària 151 48950 

Bestreta concedida 15.000,00 € 

Data registre justificació 22-02-2021 

Número registre 
justificació 

E/000574-202 

Import justificants 15.000,00€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
requisits legals detallats a l’annex 1 d’aquestes bases, i correspondre’s amb la finalitat per 
la qual s’ha atorgat la subvenció. 

 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 15.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 15.000,00€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 15.000,00€ 

BESTRETES SATISFETES 15.000,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per l’anualitat  2020 a Casal Català dels 
Hostalets de Pierola – Obres adequació edifici per un import de 15.000,00 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada per l’anualitat 2020 a Casal 
Català dels Hostalets de Pierola – Obres adequació edifici  per un import de quinze mil euros  
(15.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 48950 del pressupost de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- 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.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE CAN FOSALBA PER UN IMPORT DE 4.452,32 
EUROS (FESTES). 
 
La senyora secretària dona lectura a la desena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Festes 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni 2020 Associació de Veïns i Propietaris de Can 
Fosalba – Festes 

Destinataris ASSOCIACIO DE VEÏNS I PROPIETARIS DE CAN FOSALBA 

CIF/DNI G65123804 

Import  Total 7.200,00€ 



 

 
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 de 
Veïns i Propietaris de Can Fosalba, en data 9 de setembre 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic de la regidoria de cultura i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 7.200,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 4.452,32€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 2.747,68€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 4.452,32€ 

BESTRETES SATISFETES 3.242,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 1.210,32€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

Data Atorgament 26-8-2020 

Aplicació pressupostària 338 48913 

Bestreta concedida 3.242,00 € 

Data registre justificació 23-02-2021 

Número registre 
justificació 

2021/154 

Import justificants 4.452,32€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació de Veïns i 
Propietaris de Can Fosalba per un import de 4.452,32 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació de 
Veïns i Propietaris de Can Fosalba per un import de quatre mil quatre cents cinquanta-dos euros 
amb trenta-dos cèntims (4.452,32€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 48913 del 
pressupost de l’exercici 2020, que ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de 
crèdit amb la modalitat d’ incorporació de romanents. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de mil dos cents deu euros amb trenta-dos cèntims (1.210,32€) un 
cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada 
de l’any 2020 a  l’Associació de Veïns i Propietaris de Can Fosalba. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 2.747,68€ de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 48913 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
11.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A CLUB 
FÚTBOL DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER UN IMPORT DE 16.753,12 EUROS. 
 
Per decisió dels assistents a la Junta de Govern Local es decideix retirar aquesta proposta de l’ordre 
del dia. 
 
 
12.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE CAN FOSALBA PER UN IMPORT DE 3.715,00 
EUROS (ACTIVITATS CULTURALS). 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Conveni 2020 Associació de Veïns i Propietaris de Can 
Fosalba – activitats culturals 

Destinataris ASSOCIACIO DE VEÏNS I PROPIETARIS DE CAN FOSALBA 

CIF/DNI G65123804 

Import  Total 5.000,00€ 

Data Atorgament 5-8-2020 

Aplicació pressupostària 334 48958  



 

 
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 de 
Veïns i Propietaris de Can Fosalba, en data 9 de setembre 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic de la regidoria de cultura i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 5.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 3.715,00€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 1.285,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 3.715,00€ 

BESTRETES SATISFETES 3.635,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 80,00€ 

 
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 de Veïns i 
Propietaris de Can Fosalba per un import de 3.715,00 euros. 
 

Bestreta concedida 3.635,00 € 

Data registre justificació 23-02-2021 

Número registre 
justificació 

2021/154 

Import justificants 3.715,00€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació de 
Veïns i Propietaris de Can Fosalba per un import de tres mil set cents quinze euros (3.715,00€), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48958 del pressupost de l’exercici 2020,  que ha estat 
incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ incorporació de 
romanents. 
 
Tercer.- Ordenar el pagament de vuitanta euros (80,00€) un cop descomptades les bestretes 
satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada de l’any 2020 a  l’Associació de 
Veïns i Propietaris de Can Fosalba. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 1.285,00€ de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48958 del pressupost de l’exercici 2020,  que 
ha estat incorporada a l’exercici 2021 mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’ 
incorporació de romanents. 
 
Cinquè.- 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. 
 
 
 
 
I essent les dinou hores i trenta minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió.  
 
 
 

Dono fe 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 
 
 


