
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 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 12 de maig 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 28 D’ABRIL I 5 DE 
MAIG DE 2021. 
 
S’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ DISPIERA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 20 de març 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 Dispiera 

Destinataris ASSOCIACIÓ DISPIERA 

CIF/DNI G63553887 

Import  Total 2.500,00€ 

Data Atorgament 5-8-2020 

Aplicació pressupostària 231 48942  

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 20-03-2021 

Número registre 
justificació 

E/000911-2021 

Import justificants 2.501,98€ 

Data límit justificació 28 de febrer 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). 
 
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 l’Associació Dispiera, 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 i l’informe de fiscalització de la secretària-interventora 
desfavorable amb incidències: justificació fora de termini. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 2.500,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 2.501,98€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 2.500,00€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 2.500,00€ 

 
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 Dispiera per un import 
de 2.500,00 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Associació Dispiera 
per un import de dos mil cinc cents euros (2.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48942 
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 dos mil cinc cents euros (2.500,00€) de la subvenció de l’any 2020 a 
l’Associació Dispiera. 
 



 
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 CLUB 
FÚTBOL DELS HOSTALETS DE PIEROLA 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera 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 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Club Fútbol dels Hostalets 
de Pierola, en data 10 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. 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2020 Club Fútbol dels Hostalets de Pierola 

Destinataris CLUB FUTBOL  DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

CIF/DNI G659630582 

Import  Total 34.000,00€ 

Data Atorgament 2-12-2020 

Aplicació pressupostària 341 48923 

Bestreta concedida 14.148,55 € 

Data registre justificació 22-02-2021 

Número registre 
justificació 

E/000572-2021 

Import justificants 25.030,66€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
- 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 34.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 25.030,66€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 8.969,34€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 25.030,66€ 

BESTRETES SATISFETES 14.148,55€ 

PENDENT DE PAGAMENT 10.882,11€ 

 
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 Fútbol  dels Hostalets de 
Pierola per un import de 25.030,66 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2020 a Club Fútbol dels 
Hostalets de Pierola  per un import de vint-i-cinc mil trenta euros amb seixanta-sis cèntims  (25.030,66€), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48923 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 deu mil vuit-cents vuitanta-dos euros amb onze cèntims (10.882,11€) 
un cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada de 
l’any 2020 a Club Fútbol dels Hostalets de Pierola. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 8.969,34 € de la despesa autoritzada i disposada (fase 
AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 48923 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 HOSERPI, 
SL. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
 
Atès que en data 11 de maig 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’empresa municipal de 
serveis Hoserpi, S.L., en data 12 de maig de 2020 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar 
la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Balanç de situació 
- Compte de pèrdues i guanys 
- Memòria econòmica justificativa del cost de la inversió amb el contingut establert en l’article 72.2 

del RGLS. 
 
Vist  l’informe de fiscalització de la secretària-interventora amb resultat favorable amb observacions 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecte a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció: 
  

SUBVENCIÓ 100.000,00 € 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 49.054,86 € 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00 € 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 50.945,14 € 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 49.054,86 € 

BESTRETES SATISFETES 100.000,00 € 

Regidoria Benestar comunitari 

Tipus expedient Subvenció de capital concessió directa 

Objecte Subvenció de capital abastament domiciliari aigua 

Destinataris HOSERPI, S.L. 

CIF/DNI B63395495 

Import  Total 100.000,00 € 

Data Atorgament 20 d’abril de 2020 

Aplicació pressupostària 161 74001 

Bestreta concedida 100.000,00 € 

Data registre justificació 11 de maig de 2021 

Número registre justificació 2021/406 

Import justificants 49.054,86 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2021 



 
IMPORT A REVOCAR / REINTEGRAR 50.945,14 € 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’empresa municipal de serveis 
Hoserpi, S.L. per un import de 49.054,86 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de la despesa de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’empresa municipal 
de serveis Hoserpi, S.L. per un import de 49.054,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 161 74001 
del pressupost de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Revocar la part de la subvenció no justificada per import de 50.945,14 €, d’acord amb el pacte 
5è del conveni signat i en base a l’informe de fiscalització que s’incorporen a l’expedient. 
 
Quart.- Requerir a  l’empresa municipal de serveis Hoserpi, S.L. el reintegrament de la part de la bestreta  
satisfeta i no justificada per un import de 50.945,14€ a favor de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 
mitjançant transferència bancària al compte ES84 2100 0269 8702 0000 0978. 
 
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 CONVENI HOSERPI, SL, REPARACIÓ HABITATGES DE PROMOCIÓ MUNICIPAL, 
EXERCICI 2021.  
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 

 
 
Vista la petició formulada per  l’empresa Hoserpi, S.L. 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).  
 
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 Urbanisme 

Tipus expedient Subvencions concessió directa 

Objecte Conveni 2021 Hoserpi, S.L. 

Destinatari Hoserpi, S.L. CIF/DNI B63395495 

Import Total 120.000,00€ 



 
 
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 la subvenció que es proposa s’ajusta al Pla Estratègic de Subvencions  per a l’exercici 2021, 
aprovat d’acord amb l’article 8.1. 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 120.000,00€ a la partida 152 44900 – Conveni 
Hoserpi, S.L. -Habitatges-. 
  
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. 
 
Vist l’informe de Secretaria i el de fiscalització de la secretari- interventora. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’empresa Hoserpi, S.L. amb 
NIFB63395495, 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 AMB L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I 
L’EMPRESA MUNICIPAL HOSERPI S.L.  PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER FINANÇAR LES OBRES DE REPARACIÓ DELS HABITATGES DE PROMOCIÓ 
MUNICIPAL UBICATS A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS ESGLÉSIA, ABAT 
ESCARRÉ I ANOIA I PER FER FRONT A LES DESPESES NOTARIALS,  REGISTRALS  I 
IMPOSTOS DERIVATS DE  L’ADQUISICIÓ DELS MATEIXOS.  
 
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 secretària, Sra. M. Alba Arrufat 
Vilaginés.  
 
De l’altra, l’empresa municipal Hoserpi S.L.,  representada pel Sr. Jordi Parcerisas Valls en 
qualitat de conseller delegat.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 



 
I. Atès  que  l’empresa municipal Hoserpi S.L. va ser el promotor i constructor dels 16 habitatges 
d’interès i promoció municipal ubicats a l’illa delimitada pels carrers Església, Abat Escarré i 
Anoia. 
 
II. Atès que en les Bases per a l’accés i adjudicació dels 16 habitatges  d’interès i promoció 
municipal, promogudes i construïdes per l’empresa municipal Hoserpi S.L., amb l’aprovació del 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en la base desena  s’estableix que “els defectes de la 
construcció seran imputables al promotor/constructor quants defectes constructius poguessin 
sorgir en el termini dels primers deu anys, d’acord amb la legislació vigent.” 
 

III. Atès que durant l’any 2009 es  van signar els contractes de compra-venda amb reserva de 
domini públic dels esmentats habitatges i el pacte novè diu que les despeses i impostos, inclòs 
l’impost municipal d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i notarials, en que 
s’hagin d’incórrer per tot tipus d’obligació, en el moment de l’atorgament de l’escriptura pública 
seran per compte i càrrec exclusiu del venedor, donat que la present promoció d’habitatges 
es fa sense cap ànim d’obtenció de beneficis. 
 
IV. Atès que  l’empresa municipal Hoserpi S.L. en data 11 de maig de 2021, amb registre 
d’entrada 2021/405 va sol·licitar una subvenció a aquest Ajuntament per tal de finançar les 
obres de reparació dels habitatges de promoció municipal ubicats a l’illa delimitada pels carrers 
Església, Abat Escarré i Anoia, que tinguin per objecte la subsanació de desperfectes no 
imputables a l’actuació dels particulars ni al deure de conservació i manteniment que els hi es 
propi, sinó que siguin conseqüència d’una mala execució de l’obra inicial  i també per fer front a 
les  despeses notarials,  registrals i impostos derivats de  l’adquisició dels mateixos. 
 

V. Atès que en el pressupost municipal d’aquest Ajuntament, per a l’exercici 2021, preveu 
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’empresa municipal Hoserpi S.L., per un 
import de 120.0000,00 euros per actuacions a realitzar en els habitatges. 
 
VI. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions preveu 
com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en els 
pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa 
reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista nominativament en els 
pressupostos Generals de l’Estat aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i 
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte 
d’aquestes subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent conveni 
de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la 
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari” 
 
VII. Que, per acord  de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de 
data 12 de maig de 2021, es va resoldre l’atorgament a l’empresa municipal Hoserpi S.L. de 
la subvenció prevista en el pressupost municipal per import de 120.000,00 euros amb la 
finalitat de finançar les obres de reparació dels habitatges de promoció municipal ubicats a l’illa 
delimitada pels carrers Església, Abat Escarré i Anoia i  per fer front a les  despeses notarials, 
registrals  i impostos derivats de l’adquisició dels mateixos. 
 
VIII. Que l’article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una 
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò 
que es disposa a la Llei General de Subvencions. 
 
IX. Que l’empresa municipal Hoserpi S.L. declara que compleix amb tots els requisits 
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, 
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 



 
 
X. Que, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, com la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels convenis subscrits així 
com les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, l’objectiu 
o la finalitat i els beneficiaris. 
 
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 i l’empresa  
municipal Hoserpi S.L. en el finançament de les obres de reparació dels habitatges de promoció 
municipal ubicats a l’illa delimitada pels carrers Església, Abat Escarré i Anoia, que tinguin per 
objecte la subsanació de desperfectes no imputables a l’actuació dels particulars ni al deure de 
conservació i manteniment que els hi es propi, sinó que siguin conseqüència d’una mala execució 
de l’obra inicial i també per fer front a les  despeses notarials, registrals i impostos derivats de 
l’adquisició dels mateixos.  
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
 
L’Ajuntament subvencionarà a l’empresa municipal Hoserpi S.L. amb un import de cent vint 
mil euros (120.000,00€), per col·laborar en el finançament de les actuacions descrites en el 
punt anterior. 
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb  la signatura d’aquest conveni per part del conseller 
delegat de l’empresa municipal Hoserpi S.L., i del Sr. alcalde, amb la signatura fedetària de la 
Sra. secretària –interventora de l’Ajuntament. 
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
El termini d’execució de les obres de rehabilitació serà fins el dia 31 de desembre de 2021. 
 
Les despeses notarials, registrals i notarials derivades de l’adquisició dels habitatges serà  des 
de l’inici de la primera subrogació fins el dia 31 de desembre de 2021, és a dir, es podran 
justificar aquestes despeses  encara que siguin d’anys anteriors. 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
L’empresa municipal Hoserpi S.L. haurà de justificar les actuacions subvencionades com a 
màxim el dia 28 de febrer de 2022, mitjançant la presentació del balanç, el compte de pèrdues 
i guanys i una memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions amb el contingut 
establert en l’article 72.2. del RLGS. 
 
En el cas que transcorregut aquest termini, no s’hagi justificat la subvenció, es requerirà 
perquè en el termini de 10 dies, procedeixi 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 i sol·licitar el reintegrament de la bestreta percebuda. 
 



 
Sisè.- PAGAMENT:  
 
1.-  Aquest import es satisfarà amb caràcter de bestreta, el cent per cent (100%), un cop s’hagi 
signat el conveni  
 
2.- Així mateix, abans del pagament Hoserpi S.L. haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
3.-  En el cas d’una justificació inferior a la bestreta, Hoserpi S.L. retornarà la diferència entre 
la bestreta  i l’import de la justificació. 
 
Setè.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:  
 
1.- Hoserpi S.L. com a perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a dur a 
terme les actuacions  subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- Hoserpi S.L. 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 la justificació. 
 
4.- Hoserpi S.L. haurà de donar publicitat de la subvenció  percebuda per mitjans electrònics, 
en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 
5.- 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. 
 
6.-  L’incompliment de les obligacions del present conveni per qualsevol de les parts pot donar 
lloc a la seva resolució. També serà causa de resolució el mutu acord i altres motius previstos 
a l’ordenament jurídic. 
 
7.- 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. 
 
8.- La responsabilitat que es pugui generar enfront a tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desenvolupament d’aquest conveni correspon a l’empresa municipal Hoserpi 
S.L. 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
 
1.- Hoserpi S.L. haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent.  
 
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 de la inversió a realitzar. 
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 



 
En tot allò no previst en la present resolució, s’estarà al que estableix la Llei 38/2003, General 
de Subvencions, Reial Decret 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,   
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i  el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat en 
el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener i fins al dia 31 de desembre de 2021. Així 
mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
  
        L’alcalde   El conseller delegat        La secretària 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls Jordi Parcerisas Valls  M. Alba Arrufat Vilaginés” 

 
  
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent vint mil euros (120.000,00€), amb càrrec a 
l’aplicació 152 44900 – Conveni Hoserpi, S.L. -Habitatges-, del pressupost de l’exercici 2021, per fer front 
a la subvenció que s’atorga, destinada a finançar les obres de reparació dels habitatges de promoció 
municipal ubicats a l’illa delimitada pels carrers Església, Abat Escarré i Anoia i per fer front a les depeses 
notarials, registrals i impostos derivats de l’adquisició dels mateixos. 
 
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. 
 
 
6.- ANUL·LACIÓ DEL SALDO SOBRANT CORRESPONENT A LA DESPESA AUTORITZADA I 

DISPOSADA (FASE AD) DEL 25% DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE 

L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA 

URBANITZACIÓ CAN TERMENS. 

 

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

En data 11 d’abril de 2019, es va aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i la Comunitat de propietaris de la Urbanització de Can Termens per a l’execució de 
diverses actuacions de millora i manteniment durant l’exercici 2019, segons: 
 

- Regidoria: Urbanitzacions 
- Tipus expedient: Conveni de col·laboració econòmica 
- Objecte: Actuacions millora i manteniment urbanització Can Termens 
- Destinatari: Comunitat de Propietaris de Can Termens 
- Import total: 8.000,00 € 



 
- Formalització del conveni: 24/04/2019 
- Aplicació pressupostària:151 48918 
- Bestreta concedida: 6.000,00 € (75%) 
- Data registre justificació: 2019/1375 de 23/12 
- Imports justificats: 6.000,00 € 

 
Atès que en el pacte segon del conveni, s’estableix una bestreta del 75% del total de la subvenció en el 
moment de la signatura del conveni i el 25% restant una vegada finalitzades les actuacions i prèvia 
presentació de la justificació econòmica. 
 
Vist que la Comunitat de Propietaris de la Urbanització de Can Termens, en compliment del punt tercer, 
va presentar la justificació econòmica per un import total de 6.000,00 €, amb la qual cosa no queda 
justificada la totalitat de la subvenció atorgada. 
 

Total conveni 2019 8.000,00 €  

Justificat correctament  6.000,00 € Bestreta 75% 

No justificat (reducció) 2.000,00 € Restant 25% 

Bestreta satisfeta 6.000,00 €  

Pendent de pagament 0,00 €  

 
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 l’article 47 i ss de la Llei 40/2015, 
de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 2.000,00 € corresponent a la despesa autoritzada i 
disposada (fase AD) del 25% del conveni de col·laboració econòmica entre l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Can Térmens, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 151 48918 del pressupost de l’exercici 2019, que ha estat incorporada a l’exercici 2021, 
mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat d’incorporació de romanents. 
 
Segon.- Notificar aquest acord, en deguda forma, a l’interessat, així com a la Intervenció municipal per tal 
que procedeixi a l’anotació comptable corresponent. 
 

 

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

 

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 



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

Dono fe 
L’alcalde       La secretària  
 
 


