
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 D’AGOST DE 2021 

 

Assistents: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls, primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi 
Parcerisas Valls i tercera tinent d’alcalde: Sra. Irene Abad Gil. 

 

Absent: segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals. 

 

A 5 d’agost 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 tretze hores, 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 28 DE JULIOL DE 2021. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ, ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DEL PENEDÈS (CPTP) I L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA, DE LA 
LLICÈNCIA PER A L’ÚS DE LA WEBAPP, PER A L’ANUALITAT 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 

 
 
Atès que el Consorci de Promoció Turística del Penedès té com a objectiu principal contribuir 
en el creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament de l'activitat del turisme 
i, concretament, de l'enoturisme, dins el seu àmbit d'actuació. 
 
Atès que la finalitat és dotar d’un nou servei d’atenció al visitant a diversos punts de l’àmbit 
d’actuació del CPTP, empreses i recursos turístics. 
 
Atès que per tal d’atendre als visitants del CRIP el CPTP ens ofereix la possibilitat de treballar 
amb un software Webapp de Turisme Interactiu que millorarà el servei que ofereix el CRIP. 
 
Atès que el software Webapp de Turisme Interactiu és propietat de Digalix Solutions, S.L., el 
llicenciament es fa al CPTP i inclou el seu ús durant el període de vigència de la llicència per 
part del Consorci de promoció turística del Penedès, només pel seu ús en l’entorn definit a 
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l’acord, associats al CPTP i possibles demostracions des del CPTP a tercers, prèvia 
localització de les llicències en coneixement per part de Digalix. 
 
Atès que el CPTP assumeix el cost de la llicència d’ús del programari que utilitza la webapp i 
també assumeix l’actualització de les dades turístiques que apareixen a la webapp. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola considera que l’ús d’aquest webapp pot 
millorar molt notablement el servei del CRIP. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni per a la cessió, entre el Consorci de Promoció Turística  
del Penedès (CPTP) i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de la llicència per a l’ús de 
la webapp, per a l’anualitat 2021. 
 
Segon.- APROVAR  la minuta de conveni, el text literal de la qual és el següent: 
 

 

CONVENI PER A LA CESSIÓ, ENTRE EL CPTP I L’EMPRESA / ENTITAT AJUNTAMENT 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA DE LA LLICÈNCIA PER A L’ÚS DE LA WEBAPP 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el President, senyor Ramon Riera Bruch, el qual actua en nom i representació 
del Consorci de Promoció Turística del Penedès, (en endavant CPTP), en ús de les 
facultats de delegació conferides per Decret de la Presidència núm. G1009-0065/2019 de data 
24 de juliol de 2019, i de representació conferides per l’article 22 dels Estatuts vigents, 
aprovats per l’Assemblea de l’entitat en data 11 de desembre de 2014, i publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juny de 2015 i les expressament facultades en 
l’Assemblea celebrada en sessió d’11 de març de 2021. 

 
D’altra banda, el senyor/a Gerard Parcerisas i Valls que actua en nom i representació de 
l’empresa / entitat Ajuntament dels Hostalets de Pierola, (en endavant empresa/entitat), 
amb domicili a Plaça de Cal Figueres, 1 08781 Els Hostalets de Pierola  amb CIF / NIF P-
0816100-B. 
 

 
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, i el/la senyora M.Alba Arrufat i Vilaginés, secretàrtia de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola per tal de donar fe de la signatura del present conveni, en l’exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 
Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració, i 
 

 
MANIFESTEN 

 
1.- Que aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats assenyalades en 
els seus estatuts, essent la principal d’aquestes la de contribuir al creixement econòmic del 
territori mitjançant el desenvolupament de l'activitat del turisme i, concretament, de 
l'enoturisme, dins el seu àmbit d'actuació. 



 

 

 
2.- Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense finalitat de 
lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de 
durada indefinida. 

 
Amb l’objecte d’establir les condicions de la integració, així com els deures i els compromisos 
d’ambdues parts, les parts convenen en els següents: 
 

PACTES 

 

Primer.- Objecte 
 
El present conveni té per objecte regular la cessió, entre el CPTP i l’empresa / entitat de la 
llicència per l’ús de la webapp. 
 
El software Webapp de Turisme Interactiu és propietat de Digalix Solutions, S.L., el 
llicenciament es fa al CPTP i inclou el seu ús durant el període de vigència de la llicència per 
part del Consorci de promoció turística del Penedès, només pel seu ús en l’entorn definit a 
l’acord, associats al CPTP i possibles demostracions des del CPTP a tercers, prèvia 
localització de les llicències en coneixement per part de Digalix. 
 
El CPTP disposarà de 50 llicències per cedir durant aquest any 2021. 
 

 
Segon.- Finalitat 
 
La finalitat és dotar d’un nou servei d’atenció al visitant a diversos punts de l’àmbit d’actuació 
del CPTP, empreses i recursos turístics. 
 

 
Tercer.- Drets i deures de les parts: 
 
Obligacions i drets del Consorci de promoció turística del Penedès (CPTP): 

 
El CPTP assumeix el cost de la llicència d'ús del programari que utilitza la webapp 
El CPTP assumeix l'actualització de les dades turístiques que apareixen a la webapp. És 
responsabilitat del CPTP vetllar pel bon ús de la llicència i pot revocar l'autorització a qualsevol 
usuari que no sigui respectuós amb el material cedit. 
El CPTP ha d'enviar un manual d'ús tècnic de la webapp a l'entitat/empresa/recurs       
El CPTP promocionarà aquest servei per incentivar-ne l'ús. 
El CPTP és el responsable de marcar el temps de la cessió i ha de comunicar amb un mes 
d'antelació la finalització de la cessió i com es procedirà a renovar si és el cas o per contra 
com es procedirà a retirar la llicència si finalitza la cessió. 
El CPTP es reserva el dret de retirar la llicència en qualsevol moment si així ho consideren les 
tècniques del CPTP. 
El CPTP crearà un usuari per poder reportar incidències tècniques al servei de suport que 
ofereix l'empresa a qui s'ha contractat aquest producte. 

 
Obligacions i drets de l'entitat/empresa / recurs que disposi de llicència: 

 
Fer-se responsable del bon ús de la llicència que se l'hi ha cedit, no facilitar les dades  
 d'accés a tercers. 
La llicència només pot està instal·lada en un dispositiu tablet al mateix temps. 



 

 

Proporcionar la tablet on s'ha d'instal·lar la llicència d'ús de la webapp. 
Posar la tablet on hi ha la webapp instal·lada al servei dels seus clients, visitants i informadors 
de la seva empresa o entitat, durant l'obertura al públic de les seves instal·lacions. 
Fer-se càrrec de les despeses de connexió a internet i a la llum. 
Incentivar-ne l'ús, complint amb les mesures de seguretat que la mateixa entitat /  
empresa /recurs tingui establertes arran de la COVID-19. 
Atendre a les sol·licituds del CPTP en situacions de realitzar accions de manteniment en remot 
que requereixin. 
L'entitat / empresa/ recurs pot rescindir de la cessió avisant al CPTP amb un mes d'antelació 
i l'entitat / empresa/ recurs pot demanar prolongar la cessió amb dos mesos d'antelació a la 
finalització del conveni. 
L'entitat / empresa/ recurs ha de donar a conèixer aquest servei a través dels seus canals de 
comunicació sempre acompanyada de la marca Penedès turisme o Ruta del Vi Penedès 
segons pertoqui. 
L'entitat / empresa/ recurs ha de mantenir la condició de relació que té amb el CPTP. L'entitat 
que fa ús de la llicència podrà sol·licitar les dades d'ús de la webapp al CPTP, però en cap cas 
les podrà fer públiques sense el consentiment del CPTP. 
 

 
Quart.- Cost 
 
El CPTP assumeix el cost de la llicència d'ús del programari que utilitza la webapp fins  a 31 
desembre el 2021. 

 
L’empresa i/o recurs ha de fer-se càrrec de les despeses de connexió a internet i a la            llum i 
de la tablet a on s’instal·larà la llicència. 
 

 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni tindrà una vigència iniciada amb la seva efectiva signatura fins el dia  31  
de desembre del 2021. 

 
Tanmateix, en qualsevol moment i de forma explícita abans de la seva finalització, els signants 
podran acordar, unànimement, la seva pròrroga per a un període de fins a 2 anys més 
addicionals o bé la seva extinció, tenint en compte les condicions de cost vigents en el moment 
d’acordar la renovació. 
 

 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa 
de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen 
i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 

També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a  una 
finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures 
de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les 



 

 

dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat. 
 

 
Setè.- Modificacions i control de l’execució del conveni 
 
Les modificacions del conveni que es puguin produir, seran acordades pels òrgans 
competents de cada entitat signant, i comunicades recíprocament per a la seva efectivitat. 
 

 
Vuitè.- Extinció 
 
Són causes d’extinció del conveni les següents: 

1. Compliment del termini. 
2. La no realització del seu objecte. 
3. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. 
4. L’avinença de les parts signatàries. 
5. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni. 
6. Les altres que legalment procedeixin. 
7. Per motiu de baixa usabiltiat 

 

 
Novè.- Jurisdicció 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran 
resoltes per acord de les parts, essent l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu el 
competent per a la resolució d’aquelles quan no hi hagi avinença en la disputa. 
 
 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol  efecte. 

 
Tercer. - NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

  

 
3.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2019 A 
L’ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I L’AMPA 
INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL 2019 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2019: 
 

Regidoria Ensenyament 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte 
Annex Conveni 2019 AMPA Institut Escola Renaixença per a 
l’adquisició de material 

Destinataris AMPA Institut Escola Renaixença 



 

 

 
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 cinquè del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’AMPA Institut 
Escola Renaixença, en data 31 de desembre de 2019 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà 
d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Una còpia de la factura nominal de l’import de l’annex de la subvenció. Aquesta factura haurà 
de reunir els requisits legals detallats a l’annex 1 d’aquestes bases, i correspondre’s amb la 
finalitat per la qual s’atorga la subvenció.  

 
Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’ensenyament 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 1.000,00€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 683,65€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 683,65€ 

BESTRETES SATISFETES 0,00€ 

PENDENT DE PAGAMENT 683,65€ 

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

CIF/DNI G59025478 

Import  Total 1.000,00€ 

Data Atorgament 31-12-2019 

Aplicació pressupostària 326 48902    

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 22-07-2021 

Número registre 
justificació 

619/2021 

Import justificats 683,65€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2020 



 

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2019 a l’Annex al Conveni entre 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’AMPA Institut Escola Renaixença per a l’adquisició de 
material 2019, per un import de 683,65 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2019 a l’ l’AMPA Institut 
Escola Renaixença per un import de sis-cents vuitanta-tres euros i seixanta-cinc cèntims (683,65€),  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326 48902 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. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de sis-cents vuitanta-tres euros i seixanta-cinc cèntims (683,65€) de 
la subvenció de l’any 2019 a l’ l’AMPA Institut Escola Renaixença. 
 
Quart.- Anul·lar el saldo sobrant per un import de 316,35€ de la despesa autoritzada i disposada 
(fase AD) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326 48902 del pressupost de l’exercici 2021 que 
ha estat incorporada a l’exercici 2020 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. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 

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

Dono fe 
L’alcalde       La secretària  
 
 

 
 


