
De conformitat amb l’article 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es publica a la Seu
electrònica del Excm. Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Barcelona), amb omissió de les
dades de caràcter personal, el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 13 D’ABRIL DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sra. Irene Abad Gil,
Sr. Xavier Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Sra.
Carme Zaragoza Otón, Sr. Jaume Trias Cambra, Sr. Jordi Ramas Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas
Valls i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents: Cap.

A distància per mitjans electrònics vàlids, el dia 13 d’abril de 2022, es reuneix l’Ajuntament
en sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Gerard
Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per
la secretaria de la corporació, la Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat gravada en
suport audiovisual en el document digital denominat “20220413 PLE EXTRAORDINARI.mp4”
corresponent a l’ Acta del “PLE EXTRAORDINARI 13-04-2022”, que es conserva en el sistema
informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i autenticitat mitjançant el document
electrònic, incorporat a l’expedient administratiu electrònic de la sessió en la direcció següent:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=0,  amb
el codi d’Integritat (SHA-256) següent:
c28a1d141fa16b5b6d1851b288f78df69d9fdd33a101f1c76cdbcefb9e6b1b84.

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació que han
participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió.

Essent les dinou hores i trenta-vuit minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió extraordinària
donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.-   APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2022 PRESSUPOST
EXERCICI 2022.

La senyora secretària procedeix a llegir la primera proposta de l’ordre del dia:

Atès la necessitat de modificació del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit  finançat amb baixa d’altres partides del pressupost.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i que no poden ésser
ajornades fins el proper exercici sense produir un greu afebliment dels interessos de l'Ajuntament i
tenint present que aquestes despeses no disposen de consignació pressupostària o la que tenen
resulta insuficient, sent necessària la tramitació d'un expedient de modificació de pressupost
mitjançant crèdit extraordinari i   suplement de crèdit, finançat amb baixa d’altres partides del
pressupost.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=0


Vist que la Intervenció ha emès l’informe favorable relatiu a la modificació de crèdit que a
continuació es detalla.

De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a
l’òrgan competent l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2022 del pressupost de l’exercici 2022 que
s’indica.

1- CRÈDIT EXTRAORDINARI

Tipus d’expedient: Crèdit extraordinari

PROGRAM
A

ECONOMI
C

DESCRIPCIO CREDIT

313 48967 Subvenció Associació Espanyola contra
el Càncer

600,00

313 48968 Subvenció Associació Dret a Morir
Dignament – Catalunya (DMD_CAT)

400,00

313 48969 Subvenció Pallapupas – Pallassos
d’Hospital

300,00

313 48970 Subvenció Fundació Esclerosi Múltiple 200,00

151 46526 Transferència Consell Comarcal –
Conveni Pla Director Urbanístic Polígons
Activitat Econòmica Anoia Sud

7.000,00

TOTAL 8.500,00

2- SUPLEMENT DE CRÈDIT

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit

PRO
G

ECON. DESCRIPCIO CRED.
ANT.

SUPLEMENT CREDIT

DEF.

231 48000 Transferències corrents a
particulars

25.000,00 10.000,00 35.000,00

TOTAL 10.000,00

3- BAIXA D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES

PROGRAM ECONOMI DESCRIPCIO CREDIT FINANÇAMEN



A C T

231 22106 Productes farmacèutics 10.000,00

313 48964 Subvencions Salut   1.500,00

151 22716 Execucions Subsidiàries 7.000,00

TOTAL 18.500,00

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, amb el benentès que s’entendrà aprovada definitivament en el cas de
que durant dit termini no es presentin reclamacions, d’acord amb allò disposat a l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=21

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM, i 2 JUNTS
PER HOSTALETS) i 4 abstencions del grup municipal SUMEM-CP. Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=298

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL D’AQUEST
AJUNTAMENT.

La senyora secretària procedeix a llegir la segona proposta de l’ordre del dia:

Vist que l’article 9.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que té caràcter bàsic, indica: “En tot cas
l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les
potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les
Administracions Públiques correspon exclusivament als funcionaris públics..”

Vist que l’article 92.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, disposa que: “amb caràcter general, els llocs de treballs en l’Administració
Local i els seus Organismes Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari”. En el mateix
sentit les sentències del Tribunal Suprem de 12 de febrer de 2007 i del Tribunal Constitucional
d’11 de març de 2004 (STC 38/2004).

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=21
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Vist que els articles 167 a 169 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que
determinades places han d’estar reservades a personal funcionari en l’Administració Local.

Vist que  la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en el treball públic, requereix prèviament a l’estabilització l’ordenació prèvia de la
plantilla de personal.

Vista la DT15 de la Llei 23/88, de 28 de juliol, de modificació de la Llei de mesures per a la
Reforma de la Funció Pública que preveu que l’adscripció d’un lloc de treball a personal funcionari
no implicarà el cessament del personal laboral que ho venia desenvolupant.

Vista la resta de normativa d’aplicació:

Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

L’article 8 del Reial decret 128/2018, de 16 de març  pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris d'Administració Local.

Atès que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola hi figura el lloc
de treball següent: Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal
laboral i que és necessari que les tasques d’arquitecte tècnic es duguin a terme per personal
funcionari.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.



En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció
dels següents:

A C O R D S

Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola amb la readscripció del lloc de treball següent de personal laboral a personal funcionari:

Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal laboral.

Passarà a:

Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal funcionari.

Segon.- Publicar íntegrament la citada relació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el Butlletí Oficial de la Província

Tercer.- Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=331

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM, i 2 JUNTS
PER HOSTALETS) i 4 abstencions del grup municipal SUMEM-CP. Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=873

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST
AJUNTAMENT.

La senyora secretària procedeix a llegir la tercera proposta de l’ordre del dia:

Vist que l’article 9.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que té caràcter bàsic, indica: “En tot cas
l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les
potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les
Administracions Públiques correspon exclusivament als funcionaris públics..”

Vist que l’article 92.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, disposa que: “amb caràcter general, els llocs de treballs en l’Administració
Local i els seus Organismes Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari”. En el mateix
sentit les sentències del Tribunal Suprem de 12 de febrer de 2007 i del Tribunal Constitucional
d’11 de març de 2004 (STC 38/2004).

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=331
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Vist que els articles 167 a 169 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que
determinades places han d’estar reservades a personal funcionari en l’Administració Local.

Vist que  la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en el treball públic, requereix prèviament a l’estabilització l’ordenació prèvia de la
plantilla de personal.

Vista la DT15 de la Llei 23/88, de 28 de juliol, de modificació de la Llei de mesures per a la
Reforma de la Funció Pública que preveu que l’adscripció d’un lloc de treball a personal funcionari
no implicarà el cessament del personal laboral que ho venia desenvolupant.

Vista la resta de normativa d’aplicació:

Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

L’article 8 del Reial decret 128/2018, de 16 de març  pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris d'Administració Local.

Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola hi figura la plaça
següent: Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal laboral i
que és necessari que les tasques d’arquitecte tècnic es duguin a terme per personal funcionari.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció
dels següents:



A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola amb la readscripció de la plaça següent de personal laboral a personal
funcionari:

Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal laboral.

Passarà a:

Arquitecte tècnic, codi: SSTT02, Grup A2, Complement de destí 18, personal funcionari.

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut dit termini, si no
s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=896

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM, i 2 JUNTS
PER HOSTALETS) i 4 abstencions del grup municipal SUMEM-CP. Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=1028

4.-   APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’UN AJUT
ECONÒMIC “XEC NADÓ” A LES FAMÍLIES DELS HOSTALETS DE PIEROLA EN QUE HAGI
TINGUT LLOC EL NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS/ES.

La senyora secretària procedeix a llegir la quarta proposta de l’ordre del dia:

Regidoria Acció Social

Tipus expedient Subvencions concurrència pública no competitiva

Objecte

Ajuts per donar suport econòmic de caràcter universal a
les famílies dels Hostalets de Pierola  i contribuir a
sufragar les despeses extraordinàries que comporta el
naixement o adopció de fills o filles.

Destinataris Les persones beneficiàries seran el pare o la mare que
exerceixi la pàtria potestat o el tutor/a legal del menor,
nascut o adoptat durant les dates que s’estableixin a la

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=896
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convocatòria.

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 la previsió del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,  des de la regidoria d’Acció
Social es vol contribuir a les necessitats extraordinàries que comporta el naixement o adopció de
fills/es.

Vist que l’article 12.1 de l’Ordenança estableix que prèviament a la convocatòria  del procés de
selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores Específiques.

Atès que en aquest cas concret cal procedir inicialment a l’aprovació de les Bases Reguladores
Específiques.

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.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3. de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, procedeix
publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del contingut
d’aquestes Bases Reguladores Específiques.

Vist l’article 17.2 de la LGS on s’estableix que les bases reguladores de les subvencions de les
corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del Pressupost,
mitjançant una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a
les diferents modalitats de subvencions, essent per tant el Ple l’òrgan competent per a l’aprovació
de les bases específiques per a la concessió de subvencions.

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

ACORDS

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores Específiques per a la concessió d’un ajut econòmic
“Xec Nadó” de caràcter universal a les famílies dels Hostalets de Pierola en què hagi tingut  lloc el
naixement o adopció de fills o filles, el text íntegre de les quals és el següent:

“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’UN AJUT ECONÒMIC “XEC NADÓ” DE
CARÀCTER UNIVERSAL A LES FAMÍLIES DELS HOSTALETS DE PIEROLA EN QUÈ HAGI
TINGUT LLOC EL NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILLS O FILLES.

Base 1a. FINALITAT



La finalitat d'aquests ajuts és proporcionar suport econòmic de caràcter universal a les famílies
dels Hostalets de Pierola  i contribuir a sufragar les despeses extraordinàries que comporta el
naixement o adopció de fills o filles.

Base 2a. OBJECTE
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió
d’un ajut per a les famílies dels Hostalets de Pierola pel naixement o adopció de fills/lles.

Base 3a. PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones beneficiàries seran el pare o la mare que exerceixi la pàtria potestat o el tutor/a
legal del menor, nascut o adoptat durant les dates que s’estableixin a la convocatòria.

Base 4a. CRITERIS
1. L’ajut regulat en aquestes bases té caràcter voluntari i puntual, és de lliurament revocable en
tot moment, no genera cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar
com a precedent. Així mateix, té caràcter no devolutiu.

2. El procediment per a l'atorgament de l’ajut previst en aquestes bases serà el de concurrència
pública no competitiva.

3. La gestió de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la restant
normativa aplicable en matèria de subvencions.

Base 5a. CONDICIONS I REQUISITS
1. En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola  i han de complir amb els requisits estipulats
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2. Que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat/da a Els Hostalets de Pierola  i
almenys la mare, el pare o tutors/es tingui una antiguitat mínima d’un any d'empadronament previ

al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Els Hostalets de
Pierola.

3. En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la
guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.

4. L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. En
cas d'incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en
aquestes bases, l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola procedirà, previ tràmit d'audiència, a
l'anul·lació o revocació total o parcial de l’ajut, amb l'obligació inherent de les persones
beneficiàries de retornar les quantitats percebudes més els interessos corresponents, sens
perjudici de les responsabilitats en que hagin pogut incórrer per la falsedat en la seva declaració.

Base 6a. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La quantia de la subvenció serà de 480,00€ pel naixement o adopció de cada fill/a consistent en:
vals  de compra per bescanviar en productes de nadons, en la farmàcia del municipi.

Base 7a. SOL·LICITUDS



1. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar, mitjançant model d'instància
normalitzat, al registre general de l'Ajuntament, serà de 3 mesos des del naixement o adopció del
nen/a

2. La documentació que haurà d’acompanyar la sol·licitud és la següent:
 Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari

de subvencions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

 Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció.
 En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.

3. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.

4. L'Ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les
obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova
fefaent d'aquests extrems.

5. Tots els documents presentats seran originals o còpies compulsades, lliurant la documentació
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Base 8a. FORMA I TERMINI DE L'ATORGAMENT A LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1. Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Regidoria d’Acció Social, que emetrà un
informe previ a la resolució de la subvenció.

2. Per tal de verificar el compliment dels requisits establerts a la base 5a de la present
convocatòria en relació a l’antiguitat i inscripció d’alta per naixement en el padró d’habitants es
realitzarà la consulta per part del Departament d’Atenció Ciutadana a les dades existents en el
padró municipal d’habitants, emetent el corresponent informe favorable, o en cas contrari indicant
el motiu de denegació.

3. L'atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant Decret Alcaldia

4. El termini màxim de resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. El
venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

5. La resolució que s’adopti posarà fi a la via administrativa, per la qual cosa podrà interposar-se
contra la mateixa recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats contenciós administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

Base 9a. PAGAMENT DE L'AJUT ATORGAT
El pagament de l'import dels ajuts resta condicionat al fet que les persones beneficiàries hagin
presentat tota la documentació necessària i que hagin acreditat que compleixen tots els requisits
per rebre l’ajut.

El pagament dels ajuts es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 231/48000. La dotació
pressupostària vindrà marcada per la convocatòria.



El pagament de la subvenció es fraccionarà en quatre semestres a partir de la data de la
concessió, fent entrega dels corresponents vals cada semestre per un import de 120,00 euros
cada un.

Base 10a.- COMPATIBILITAT
Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l'ajut tindrà la
condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes.

Base 11a. RÈGIM SANCIONADOR
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que
sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei
general pressupostària i la Llei general tributària.

2. L'Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.

Base12a. PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA
1. Les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en
la seu electrònica de l'Ajuntament.

2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrà l'extracte al Butlletí Oficial de
l'Estat per a la seva publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el Tauler
d'Anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Base13a. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La informació facilitada pels peticionaris d’aquestes subvencions quedarà degudament protegida i
serà tractada de manera lícita, lleial, transparent i limitada a la finalitat per la qual ha estat
recollida, d’acord amb el que exigeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades personals (RGPD), sent el
responsable del tractament l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Els interessats podran sol·licitar a l’Ajuntament l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació i oposició dirigint-se per escrit a la següent adreça postal : Plaça Cal Figueres,
nº 1 Els Hostalets de Pierola

Delegat de protecció de dades: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
dpd@elshostaletsdepierola.cat

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de documentació requerida per beneficiar-se de la
subvenció, els interessats donen el seu consentiment lliure i inequívoc i autoritzen a l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola  a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o
organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves
obligacions específiques i garanteixi, igualment, la seva confidencialitat.

Base14a. ENTRADA EN VIGOR
Les presents bases entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i seran efectives mentre no es modifiquin o deroguin
expressament.

DISPOSICIÓ FINAL
El règim jurídic aplicable ve establert en els següents textos legals:

mailto:dpd@elshostaletsdepierola.cat


 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals.
 Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).
 Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

També resta subjecta a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, per la qual l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha
de declarar a l’Agència Tributària totes les subvencions concedides.”

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents Bases
Reguladores Específiques de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=1046

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM, i 2 JUNTS
PER HOSTALETS) i 4 abstencions del grup municipal SUMEM-CP. Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=1525

I essent les vint hores i quinze minuts del vespre, i no havent cap més assumpte que tractar el sr.
alcalde aixeca la sessió. Dono fe.

L`alcalde      La secretària

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=1046
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=42&t=1525

