
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE 
DESEMBRE 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 1 de desembre 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 i trenta minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se 
els següents acords: 

 
1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PEL SORTEIG “LA GIMCANA DE NADAL” 
PER A LA DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA.   
 
La senyora secretària dona lectura a la primera proposta de l’ordre del dia: 
 
Vist que la regidoria  de Promoció Econòmica vol impulsar la dinamització i reforç del teixit comercial 
del municipi durant el Nadal, mitjançant la participació en un sorteig de 10 paneres per comprar als 
establiments del municipi dels Hostalets de Pierola . 
 
Atès que aquesta “Gimcana de Nadal” esdevé una participació de la població en general. 
 
Vist  que  existeix  crèdit a nivell de vinculació  jurídica per la nova aplicació pressupostària 431 
22699  en el Pressupost de despeses de l’exercici 2021, per fer front a la despesa que comporta 
l’aprovació d’aquestes bases. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local a proposta de la regidoria de Promoció Econòmica l'adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la participació en el sorteig “La Gimcana de Nadal” 
per a la dinamització del teixit comercial dels Hostalets de Pierola,  amb el següent text: 
 

SORTEIG “LA GIMCANA DE NADAL” PER A LA DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

 
 

1. OBJECTE 

 
La Regidoria de Promoció Econòmica i de Festes en el marc de l’actuació “La Gimcana de 
Nadal” realitza un exercici de dinamització i reforç del teixit comercial del municipi durant 
aquest Nadal. Aquesta campanya premia la compra local mitjançant la participació en un 
sorteig de 10 paneres per comprar als establiments del municipi dels Hostalets de Pierola 
adherits a la campanya.  
 



 

 

2. ORGANITZADORS 

 
La “Gimcana de Nadal” per dinamitzar la compra als establiments comercials i serveis 
adherits a la campanya de Nadal l’organitza l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb la 
col·laboració de la Comissió de Festes. 
 

3. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CAMPANYA 

 
3.1 Establiments adherits 

 
3.1.1 Podrà participar en aquesta acció els establiments comercials amb local 

a peu de carrer situats al municipi dels Hostalets de Pierola. 

3.1.2 Els establiments adherits a la campanya són: 

- CA LA GORETTI 

- SUMA 

- CAFETERS CASAL CATALÀ 

- EL CELLER DE L’ESTEVE 

- L’ESTANC 

- L’ARCA 

- PERRUQUERIA I ESTÈTICA DIUMENJO 

- HOSTALETS VETERINÀRIA 

- KAKAU 

- CAL MASIÀ 

- PAPERERIA MARTA 

- FARMACIA JUNYENT 

- SCP SERRA ALTA 

- BAR CASAL MONTSERRAT 

 
3.2 Participació dels usuaris que realitzaran les compres 

 
3.2.1 No caldrà tramitar cap inscripció a la campanya. 

 
3.2.2 Els usuaris i usuàries que realitzin compres superiors a 5,00€ en 9  dels 

establiments adherits a la campanya obtindran el  segell de cada  un d’ells 

en la butlleta de participació.  

 
3.2.3 S’haurà d’omplir la butlleta amb les dades personals, nom i telèfon de la 

persona participant i dipositar-la a les urnes  que estaran situades una de 

forma fixa a l’entrada de l’Ajuntament i l’altra que es trobarà en cada un 

dels actes que es duguin a terme durant les Festes de Nadal. 

 
4. REPARTIMENT DE BUTLLETES 

- Les butlletes de participació es repartiran UNA per cada casa juntament amb el programa de 
Nadal. 
- També es podran trobar butlletes a cada un dels establiments adherits a la campanya. 

 
5. PERÍODE 

 
La duració de la campanya serà del dia 18/12/2021 al 31/12/2021 ambdós inclosos. 
 

6. COMPROMISOS DE LES PARTS 



 

 

 
6.1 Establiments que participin: 

 
6.1.1 L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a exhibir el 

material publicitari proporcionat per l’Ajuntament, de la campanya de 

Nadal 2021 al seu establiment i a les Xarxes Socials si en tenen. 

 
6.1.2 L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a inserir un 

segell de l’establiment en cadascuna de les butlletes de participació en el 

sorteig que entregarà al client que realitzi qualsevol compra superior a 5€.  

 
Si l’establiment no disposa de segell, l’establiment pot incorporar una 
signatura de la persona venedora que ha atès al client o clienta i el nom 
de l’establiment darrere de la butlleta de participació. 

 
6.1.3 Un cop obtinguda la llista de números premiats, l’establiment adherit a la 

campanya tindrà l’obligació d’exhibir-la al seu establiment i col·laborar en 

la difusió entre els seus clients. 

 
6.1.4 L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a actuar amb 

responsabilitat en relació al funcionament de la campanya evitant 

qualsevol pràctica no adequada a l’objecte de vetllar pel correcte 

funcionament d’aquesta. 

 
6.2 Compromisos per part de l’Ajuntament: 

 
6.2.1 Proposar a tots els comerços del municipi dels Hostalets de Pierola la 

participació en aquesta campanya. 
 

6.2.2 L’Ajuntament destinarà en aquesta campanya  la quantitat màxima de  
1.400,00 €. 

 
6.2.3 L’import individualitzat  per a cada establiment adherit a la campanya serà 

de 100,00 euros. 
 

6.2.4 L’Ajuntament farà el pagament,  prèvia presentació d’una factura per part 
dels establiments en concepte “Gimcana de Nadal” detallant els productes 
adquirits en la mateixa.   
 

6.2.5 L’Ajuntament lliurarà un cartell en format pdf. de la campanya a cada 
establiment participant i també en format imprès juntament amb les 
butlletes de participació per cada establiment adherit a la Campanya. 

 
6.2.6 L’Ajuntament farà difusió de la Campanya a les Xarxes Socials amb el 

nom dels comerços col·laboradors. 
 

7. PREMIS 

 
7.1 Es sortejaran 10 paneres  compostes per productes i/o serveis de tots els 

establiments adherits a la campanya per un valor de 20,00 euros per producte o 

servei, essent el valor de les paneres de 140,00 euros 

 
7.2 Una mateixa persona no podrà resultar premiada en més d’una panera 



 

 

 
7.3 El sorteig de les paneres es celebrarà el dia 2 de gener de 2022 a les 18:00 h a la 

carpa del Poliesportiu, durant l’acte de l’Arribada del Patge. 

 
7.4 El funcionament del sorteig del dia 2 de gener serà dipositant les numeracions de 

butlletes de participació entregades en una urna en la que una mà innocent obtindrà 

les 10 butlletes guanyadores.  

 
7.5 L’Ajuntament publicarà el llistat de números guanyadors i es publicarà a al web 

municipal i als comerços adherits a la campanya.  

 
7.6 Les persones que tinguin un dels números guanyadors, hauran de contactar amb 

l’àrea de Promoció Econòmica o de Festes seguint les indicacions que es donaran 

en la mateixa publicació dels números guanyadors fins un màxim de 10 dies naturals 

després de la comunicació dels números premiats.  

 
7.7 Els premis en cap cas són canviables per diners en efectiu. 

 
8. CRÈDIT PRESSUPOSTARI 

 
El crèdit pressupostari assignat a la convocatòria serà de 1.400,00€ a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 431 22699 del pressupost de despeses de l’any 2021. 
 

9. DRETS DE REPRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA 

 
Les persones participants cediran a l’organització els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública sobre la seva imatge. L’organització en podrà fer la publicitat en el 
format o suport que consideri oportú en relació al sorteig i dins els canals de comunicació 
institucionals de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 

10. DISPOSICIÓ FINAL 

 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació total de la present convocatòria i les 
seves bases reguladores. 

 
Segon.- Aprovar en fase AD la despesa per un import màxim de 1400,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  431 – 22699 del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 
 
Tercer .- Publicar aquestes bases al taulell d’edictes de l’Ajuntament així com fer-ne difusió  a la 
pàgina web municipal. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN LA CONCESSIÓ 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ARC, DE L’ANY 2021.  
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
 



 

 

Atès que en data 2 de juny de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de les 
subvencions a les entitats festives, culturals i esportives sense ànim de lucre dels Hostalets de 
Pierola, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
Atès que en data 27 d’octubre  de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021 dins d’aquesta concessió: 

 
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). 
 
Vista  la Base 19 “Termini i Forma de Justificació”  de les Bases reguladores específiques per a la 
concessió de subvencions a entitats culturals, esportives i festives sense ànim de lucre dels 
Hostalets de Pierola mitjançant concurrència competitiva, aprovades per la Junta de Govern en data  
10 de febrer de 2021 ,en la qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar la següent 
documentació per justificar la subvenció atorgada i la data límit per presentar-la: 
 
“1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de l’any 
següent a la convocatòria. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a la web municipal i a l’oficina d’atenció al ciutadà  de l’Ajuntament, i revestirà la 
forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

Regidoria Festes 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

Objecte 
Fomentar activitats lúdiques i festives que complementin la 
competència municipal i que fomentin les relacions entre les 
persones. 

Destinataris ARC JUVENIL 

CIF/DNI G64942923 

Import  Total 6.085,99€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives 

Bestreta concedida 4.564,49 € 

Data registre justificació 27-10-2021 

Número registre 
justificació 

2021/1238 

Import justificants 6.085,99€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i 

els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 

 

1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

concedida. 

2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 

Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 

descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin 

documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 

poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

4) Còpia de la publicitat de tots els actes que hagin estat subvencionats en el projecte 

presentat a l’hora de sol·licitar la subvenció on haurà de figurar el logotip de l’Ajuntament 

com a entitat col·laboradora en els mateixos. Aquest logotip haurà de complir amb els 

requeriments del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola: 

elshostaletsdepierola.cat/ajuntament/logo 

5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.”  

 
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 6.085,99€ 

JUSTIFICAT CORRECTAMENT 6.085,99€ 

JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 6.085,99€ 

BESTRETES SATISFETES 4.564,49€ 

PENDENT DE PAGAMENT 1.521,50€ 

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



 

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada en la concessió de concurrència 
competitiva    l’any 2021 a ARC JUVENIL per un import de 6.085,99 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a ARC JUVENIL  
per un import de sis mil vuitanta-cinc euros amb noranta-nou cèntims  (6.085,99€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives del pressupost 
de l’exercici 2021. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de mil cinc cents vint-i-un euros amb cinquanta cèntims (1.521,50€) 
un cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament 
justificada de l’any 2021 a  ARC JUVENIL. 
 
Quart- Comunicar el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció municipal 
als efectes oportuns. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
I essent les dinou hores i vint minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde aixeca 
la sessió.  
 
 

Dono fe 
L’alcalde       La secretària  
 
 
 
 


