
 
 
 
EDICTE 
 
 
En sessió de data 2 de juny de 2021, la Junta de Govern Local, va adoptar el següents  
acords: 
 
“Atès que la  Junta de Govern, en sessió del dia 10 de febrer de 2021, va aprovar la les 
bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions a les entitats 
culturals esportives i festives sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats i/o 
projectes que complementin la competència municipal i de promoure la cultura popular 
catalana, el patrimoni cultural, la pràctica esportiva i les activitats lúdic-festives, i  en data 
8 de març de 2021 es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), CVE 202110020664. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia número 179/2021 de data 12 d’abril de 2021, per la qual 
s’aprova la convocatòria de les esmentades bases i es publica en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), CVE 202110056652, de data 19 d’abril de 2021, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
Atès que en l’esmentada convocatòria s’estableix que el pressupost màxim que es 
destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats culturals, esportives i festives serà de 114.000,00€ 
i anirà a càrrec de les aplicacions i per les quanties màximes següents: 
 
• 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals per import de 38.000,00 € 
• 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives per import de 29.000,00 € 
• 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives per import de 47.000,00 € 
                                                

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, i un cop han estat examinades 
per la Comissió Avaluadora totes i cadascuna d’elles, juntament amb la documentació 
aportada per les entitats i avaluades d’acord amb els criteris objectius i específics  de 
valoració establerts a les bases reguladores i a la convocatòria , segons consta a l’acta 
de la sessió de la referida Comissió de data 25 de maig de 2021, que s’adjunta a la 
present. 
 
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora de l’Ajuntament. 
 
Atès que aquest expedient s’ha tramitat d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions 
d’aquest Ajuntament aprovada per acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre de 2016 i el Pla Estratègic de 
Subvencions aprovat per acord de Ple de data 20 de gener de 2021. 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Locals, tal i com 
s’estableix en les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2021.  
 
Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 



 
Primer. -  Concedir les subvencions a les entitats festives, culturals i esportives que es 
detallen a continuació, segons la puntuació obtinguda i per l’import que es determina per 
cada entitat: 
 
A- Festives 

 

NÚM NOM ENTITAT 
PUNTUACIO 
OBTINGUDA 

SUBVENCIO 
ATORGADA 

1 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
SERRA ALTA 

58,00 4.971,65 

2 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
CAN FOSALBA 

57,60 4.937,36 

3 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
CAN MARCET 

51,60 3.800,00 

4 CASAL CATALÀ 45,00 3.000,00 

5 
ASSOCIACÓ DE VEÏNS CAN 
FONTIMARCH 

32,10 2.625,00 

6 TECA I FESTA 75,50 3.580,00 

7 ARC JUVENIL 71,00 6.085,99 

 TOTAL 390,80 29.000,00 

 
B- Culturals 
 

NÚM NOM ENTITAT 
PUNTUACIO 
OBTINGUDA 

SUBVENCIO 
ATORGADA 

1 CASAL CATALÀ 71,50 10.148,49 

2 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MÚSICA 

76,50 10.858,17 

3 
ASSOCIACIÓ DE DONES DELS 
HOSTALETS 

67,10 3.000,00 

4 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
SERRA ALTA 

58,00 8.232,34 

5 
ASSOCIACÓ DE VEÏNS CAN 
FOSALBA 

58,60 5.761,00 

 TOTAL 331,70 38.000,00 

 
C- Esportives 
 

NÚM NOM ENTITAT 
PUNTUACIO 
OBTINGUDA 

SUBVENCIO 
ATORGADA 

1 
CLUB PATINATGE ELS 
HOSTALETS P. 

76,60 9.850,00 

2 
CLUB DE FUTBOL ELS 
HOSTALETS P. 

79,00 21.015,00 

3 
ESTOL INFANTIL DE 
CANTAIRES 

79,60 2.450,00 

4 
ASSOCIACIÓ CAÇADORS ELS 
HOSTALETS 

61,30 1.930,00 



 

5 
ASSOCIACÓ CAÇADORS DE 
PIEROLA 

60,30 8.005,00 

6 AC BALDRICH 50,30 3.750,00 

 TOTAL 407,10 47.000,00 

 
 

 
 
Segon.- Denegar  les següents subvencions a les entitats festives, culturals i esportives 
pels motius que s’indiquen a continuació: 
 
B1- Festives 
 

NÚM NOM ENTITAT CIF MOTIU EXCLUSIÓ 

1 

ASOCIACIÓN VECINAL POR 
Y PARA SERRA ALTA 

----- 

Incompliment base 5à. 
No estar degudament inscrita 

en el corresponent registre 
oficial 

 
B1- Culturals 
 

NÚM NOM ENTITAT CIF MOTIU EXCLUSIÓ 

1 

ASOCIACIÓN VECINAL POR 
Y PARA SERRA ALTA 

----- 

Incompliment base 5à. 
No estar degudament inscrita 

en el corresponent registre 
oficial 

2 

LA COMUNITAT DEL 
TAULELL 

----- 

Incompliment bases 5a i  7a. 
No estar degudament inscrita 

en el corresponent registre 
oficial i sol·licitud presentada 

fora de termini 

 
B1- Esportives 
 

NÚM NOM ENTITAT CIF MOTIU EXCLUSIÓ 

1 

CASAL CATALÀ G58180506 

Incompliment base 5à. 
No estar degudament inscrita 

en el corresponent registre 
oficial 

 
 
Tercer.- Disposar la despesa a favor dels beneficiaris  anteriors i pels  imports indicats, 
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  
 
• 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals per import de 38.000,00 € 
• 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives per import de 29.000,00 € 
• 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives per import de 47.000,00 € 
 



 
Quart.- Reconèixer  l’obligació a favor dels beneficiaris en quantia de fins un 75% de 
l’import atorgat, que tal i com estableix la base 18ª de les Bases reguladores 
específiques, les entitats podran sol·licitar un avançament del 75%, prèvia sol·licitud 
motivada. 
 
Cinquè.- La subvenció atorgada es considerarà acceptada si no es produeix una 
renúncia expressa dels beneficiaris/àries, dins del termini de quinze dies des de la 
notificació de la resolució. 
 
Sisè.- Declarar que, pel que fa a l’execució i justificació de les actuacions objecte de la 
subvenció, s’apliquen les condicions i obligacions previstes a les Bases reguladores 
específiques per a la  concessió de subvencions a les entitats culturals, esportives i 
festives sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, essent el termini màxim de 
justificació el dia 28 de febrer de 2022. 
 
Setè.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
Vuitè.- Publicar aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  al tauler 
d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i a la pàgina 
web dels Hostalets de Pierola. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té 
els mateixos efectes.” 
 
Per a la impugnació d’aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent de la seva 
publicació. 
 
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 de la 
seva publicació. 
 
Els Hostalets de Pierola a data de la signatura electrònica 
 
L’alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls 
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