
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE SETEMBRE 
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 29 de setembre 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, 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 8 DE SETEMBRE DE 
2021. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS – EN CONCEPTE DE 
BEQUES PÚBLIQUES INDIVIDUALS - PER A L’ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES MENORS DE 
25 ANYS, ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, 
CICLES FORMATIUS I CENTRES UNIVERSITARIS, DURANT EL CURS 2021/2022. 
 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 

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). 
 
Vistes la convocatòria i les bases reguladores d`ajuts per a l`escolarització d`alumnes a centres 
d`educació infantil, primària, secundària, batxillerat, centres universitaris i màsters, durant el curs 
2021/22. 
 
Vist  que  hi ha consignació pressupostària  suficient  a l’aplicació 326 48903 “Subvencions 
escolaritzacions” en el Pressupost de l’exercici 2021, per fer front a la despesa que comporta 
l’aprovació d’aquesta convocatòria. 
 



 

 

Atès que l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de la LGS, així 
com a allò previst a l’article 14.5 de l’Ordenança. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores Específiques s’ajusta a allò previst a 
l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança. 
 
Vist la base 48a.1) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 on s’estableix que 
l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions 
serà la Junta de Govern Local, en virtut del que disposa l’article 127 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 19 de l’Ordenança aquesta convocatòria està 
subjecta als principis de publicitat i concurrència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores d’ajuts – en concepte de beques 
publiques individuals - per a l’escolarització d’alumnes menors de 25 anys, estudiants d’educació 
infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, centres universitaris i màsters, durant el 
curs 2021/2022, en règim de concurrència competitiva, el text íntegre és el següent:  
 
“CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES D´AJUTS – EN CONCEPTE DE BEQUES 
PUBLIQUES INDIVIDUALS - PER A L´ESCOLARITZACIÓ D´ALUMNES FINS A 25 ANYS, A 
CENTRES D`EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, CICLES 
FORMATIUS, CENTRES UNIVERSITARIS I MÀSTERS, DURANT EL CURS 2021/2022, EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 
 
 
Preàmbul.-  
 
L’objectiu del present ajut en concepte de beca, és la de col·laborar amb les famílies en les despeses 
ocasionades pels costos escolars dels seus fills pel curs 2021-2022. 
 
Els ajuts a l’empara d’aquestes bases tenen la naturalesa d’ajuts econòmics i es concedeixen pel 
procediment de concurrència competitiva.  
 
Primera. – Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la present convocatòria consisteix en ajudar als alumnes fins a 25 anys empadronats 
als Hostalets de Pierola, que durant el curs 2021-2022 cursin Educació Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat, mòduls formatius, estudis universitaris o màsters en centres públics o privats 
amb títol homologat.  
 
Aquest ajut va destinat al suport en les despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres 
(factures ben desglossades emeses per empreses donades d’alta amb aquest objecte social), 
dispositius informàtics (per als alumnes que segueixen un aprenentatge amb aquest suport), quota 
de material exclusivament pels alumnes que no utilitzen llibres ni substitutius, rebuts mensuals i, 
també, matrícula.  
 



 

 

Els beneficiaris hauran d`estar matriculats durant el curs escolar 2021-2022 (inici del curs al 
setembre/octubre i finalització maig/juny).  
 
L’import de l’ajut serà, com a màxim, de: 
 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil P3 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil P4 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil P5 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 1er 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 2on 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 3er 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 4rt 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 5è 

• 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Primària de 6è 

• 200,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Secundària, ESO  

• 150,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació de Batxillerat, fins a 25 anys 

• 150,00 € per l’alumne que cursi estudis de cicles formatius de grau mig o superior, fins a 25 
anys 

• 325,00 €  per l’alumne que cursi estudis Universitaris i Màsters, fins a 25 anys 
 
En cap cas l’ajut es podrà destinar al pagament de quotes de l`AMPA, ni el transport al centre 
escolar, ni el material escolar fungible. 
 
 

Quadre resum: 
 

Curs alumne Import màxim de l`ajut 

Educació infantil P3   50,00 € 

Educació infantil P4   50,00 € 

Educació infantil P5   50,00 € 

1er d`educació Primària   50,00 € 

2on d`educació Primària   50,00 € 

3er d`educació Primària   50,00  € 

4rt d`educació Primària   50,00 € 

5è d`educació Primària   50,00  € 

6è d`educació Primària   50,00 € 

ESO   200,00 € 

Batxillerat o Cicles Formatius (fins a 25 anys)  150,00 € 

Estudis Universitaris i Màsters (fins a 25 anys)   325,00 € 
 
 
Segona. – Beneficiaris 
 
Els alumnes menors d’edat que estiguin empadronats a Els Hostalets de Pierola junt amb el seu 
pare/mare o tutor legal i els alumnes majors d’edat però fins a 25 anys que estiguin empadronats a 
Els Hostalets de Pierola i que durant el curs 2021/22 estiguin cursant estudis d’Educació Infantil, 
Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius, estudis universitaris o màsters en centres 
públics o privats amb títol homologat.  
 



 

 

En cas de sol·licituds per a diversos alumnes menors d’edat d’una mateixa família, s’haurà de 
formalitzar un únic imprès de sol·licitud. Quan els sol·licitants siguin majors d’edat un imprès per 
sol·licitant. 
 
En cas d’una demanda d’ajuts superior a la quantitat econòmica global de la partida pressupostaria, 
les ajudes es veuran reduïdes proporcionalment per tal que tothom es pugui beneficiar en la major 
quantitat possible de l’ajut. 
 
No es podran beneficiar de l’ajut els demandants de l’ajut o nucli familiar convivent que tinguin 
deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
La quantia global de l’ajut està establert en 55.000 €, a la partida pressupostària 326 48903 
(subvencions escolaritzacions) del pressupost vigent.  
 
 
Tercera. – Presentació de documentació 
 

1. Lloc de presentació: Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de dilluns a divendres, matins 
de 9 a 14 hores i també dijous de 17:00 a 19:00 hores (Plaça Cal Figueres, núm. 1, 08781 
Els Hostalets de Pierola) o, telemàticament, a través de la seu electrònica. 
 

2. Termini de presentació de documentació i de justificació per al curs 2021/2022: des del 1 
de novembre fins el 19 de novembre de 2021 (ambdós inclosos) i pels universitaris 
pendents de la resolució de la beca podran entregar el justificant de pagament fins el 
31 de març de 2022. 
 

 
Quart.- Documentació 
 

- Imprès de sol·licitud de l’ajut, facilitat per l’Ajuntament o a la web municipal 
hostalets.cat/ajuts21. 
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant. 
- Còpia del DNI del menor, i en cas de no tenir-lo, còpia del llibre de família (només el full on 
consti el menor). 
- Justificants del pagament que poden ser: matrícula, factures, tiquets desglossats, rebuts 
bancaris amb la conformitat del pagament de compra dels llibres adquirits o material (en el 
cas d’ensenyaments sense llibres), certificat del centre escolar que acrediti aquests 
pagaments i mensualitats escolars. En tots els casos cal especificar correctament el 
concepte del pagament.  
Queda exclòs: factures de material fungible, rebuts emesos per particulars, albarans 
d’entrega i només s’acceptaran exclusivament factures emeses per empreses que tinguin 
aquest objecte social. 
- Full de matrícula o resguard del centre escolar on està inscrit l’alumne, només per a estudis 
no obligatoris. 
-Estudis universitaris i màsters, han de presentar la matrícula fent constar el preu del curs, i 
la conformitat d’haver-se realitzat dit pagament. En el cas que es demani una beca s’ha 
d’entregar la documentació en el mateix termini que els altres estudis (del 1/11 al 19/11) 
presentant, a part de la documentació general, també el resguard de la sol·licitud de la beca. 
En el cas que la resolució de la beca sigui negativa es donarà un termini per justificar el 
pagament de la matrícula fins el 31 de març de 2022. A partir d’aquesta data si no s’ha 
entregat aquesta documentació ni cap pagament es considerarà denegada. 
- Comprovant bancari o fotocòpia de la llibreta d’estalvis on hagi de ser abonat l’import de 
l’ajut. 



 

 

El titular del compte ha de ser el pare, mare o tutor/a del fill/a escolaritzat, en el cas 
d`alumnes menors d’edat, i en el cas d’alumnes majors d’edat el titular podrà ser el mateix 
estudiant. 
 

 
Cinquena. – Valoració de les sol·licituds 
 
La valoració de les sol·licituds serà realitzada per la Regidoria d’Ensenyament i la Regidoria 
d’Hisenda, un cop informatitzades i revisades les dades presentades. 
 
 
Sisena.- Resolució de sol·licituds i termini 
 
La resolució de les sol·licituds correspondrà a l’Alcaldia amb prèvia proposta de resolució de les 
Regidories d’Educació i Hisenda. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des 
de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
   
Els llistats de concessions es podran consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i al web municipal elshostaletsdepierola.cat (anuncis oficials) a partir de l’endemà de la 
resolució, amb el número de sol·licitud donat en el moment del lliurament de la documentació. 
 
Setena. – Concessió de l’ajut 
 
La concessió de l’ajut s’efectuarà nominalment al compte corrent proporcionat en l’imprès de 
sol·licitud. 
 
No es farà efectiu cap pagament abans de la resolució de l`Alcaldia. 
 
Vuitena. – Publicació de bases la convocatòria i la resolució dels ajuts. 
 
De conformitat amb l’establert en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, i la normativa general de subvencions, les bases reguladores, la convocatòria 
i la resolució de concessió de la subvenció es publicarà a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i al BOP. La resolució de 
concessió de la subvenció serà publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, aquesta substituirà la notificació personal a cadascuna de les persones interessades i 
produirà els mateixos efectes que la notificació individual. 
 
La resolució de la concessió de les subvencions, al gaudir de publicitat en els Butlletins públics 
oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, -al ser un procediment de 
concessió directa mb concurrència-, possibilitarà que es pugui substituir la notificació a cadascuna 
de les persones físiques o jurídiques interessades, per la publicació.  
 
Novena .- Règim de recursos  
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.  
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Desena. – Drets i deures 

http://www.elshostaletsdepierola.cat/


 

 

 
Els sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació demanada, de forma veraç. 
 
Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud, l’ajut 
quedarà sense efectes i, si és el cas, es procedirà a la reclamació de les quantitats abonades. 
 
Onzena. – Incompatibilitats 
 
Seran incompatibles amb aquest ajut d’altres que procedeixin d’administracions públiques per a 
l’adquisició de llibres de text, sempre d’acord amb l’article 19.2 i 3 de la Llei General de Subvencions. 
 
Dotzena.- Fiscalitat 
 
L’ajut regulat en la present reglamentació, restarà exempta de tributació (I.R.P.F.), d’acord amb allò 
que preveu i disposa la Llei 26/2014 de 27 de Novembre, que modifica la Llei 35/2006 de 28 de 
Novembre, en concret: 
 
...”Article dos. Es modifica la lletra j) de l’article 7, que queda redactada de la següent forma:  
 
“Tanmateix estaran exemptes, en els termes que reglamentàriament s’estableixin, les beques 
publiques i les concedides per les entitats sense finalitat lucrativa i fundacions bancaries 
mencionades anteriorment per a investigació en l’àmbit descrit pel R.D. 63/2006, de 27 de gener, 
pel que s’aprova l’estatut del personal investigador en formació, així com les atorgades per aquelles 
amb finalitat d’investigació als funcionares i demes personal al servei de les administracions 
publiques i al personal docent i investigador de les universitats”.... 
 
Dotzena- Règim Jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, les Bases d'Execució del Pressupost General vigents en cada moment, la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic,  i demés legislació concordant. 
 
  
SEGON.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds serà del dia 1 de novembre al 
19 de novembre de 2021, ambdós inclosos. 
 
TERCER.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquests ajuts per un import de 55.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 326 48903 (subvencions escolaritzacions) del pressupost de 
l’exercici 2021. 
 
QUART.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 19.2 i 19.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a la Intervenció de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 



 

 

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 

 
No se’n formulen.  
 
 
 
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  
 
 
 


