
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE JULIOL DE 
2021 

 

Assistents: 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 de juliol de 2021 es reuneix 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 i trenta minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se 
els següents acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTA D`ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2021. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 
2021 D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI DE L’ASSOCIACIÓ ESTOL 
INFANTIL DE CANTAIRES 2020, I APROVAR LA NOVA JUSTIFICACIÓ. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 5 de maig de 2021  la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de la 
subvenció atorgada l’any 2020 a l’Estol Infantil de Cantaires per un import de 1.726,44 euros i va 
reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada 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 es va incorporar  a l’exercici 2021  mitjançant modificació de crèdit amb la modalitat  
d’incorporació de romanents. 
 
Atès que aquesta justificació es va aprovar d’acord amb l’informe emès pel tècnic de cultura, el 
resum del qual era el següent: 
 

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€ 

 
Atès que s’ha detectat un error en aquest informe, referent a l’import de la bestreta concedida, i en 
data 12 de juliol de 2021,  el tècnic de cultura ha emès un nou informe, en el qual  es modifica 
l’import de les bestretes satisfetes  i per tant resta un import pendent de pagament a l’esmentada 
Entitat, el resum d’aquest informe seria; 
 



 

 

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 1.200,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 400,00€ 

 
 
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 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. 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTES , els  acords   de la Junta de Govern de data 5 de maig de 
2021, d’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 i de 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. 
 
Segon.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2020 a l’Estol Infantil de Cantaires per 
un import de 1.726,44 euros. 
 
Tercer.- 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. 



 

 

 
Quart.-  Ordenar el pagament de quatre cents euros (400,00€) un cop descomptades les bestretes 
satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada de l’any 2020 a l’Estol Infantil de 
Cantaires. 
 
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. 
 
 
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
4- PRECS I PREGUNTES. 

 
No se’n formulen.  
 
 
 
I essent les dinou hores i cinquanta minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió.  
 
 
 

Dono fe 
L’alcalde       La secretària  
 
 

 


