
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 ORDINÀRIA DE 16 DE NOVEMBRE 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. Jordi Ramas Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas Valls i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents: Cap.

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 16 de novembre de 2022, es reuneix l’Ajuntament 
en sessió plenària ordinària, 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 “20221116 PLE ORDINARI.mp4” corresponent a l’ 
Acta del “PLE ORDINARI 16-11-2022”, 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=48&t=0,
amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent: 
e5c78d720ede4a1fb65c5236fa35c44d8bc9ac4de9d3835f359637ae07fd55a9

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 minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió ordinària donant pas 
al primer punt de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 14 DE 
SETEMBRE I 19 D’OCTUBRE DE 2022.

El Sr. alcalde pregunta als Srs regidors, si tenen alguna observació o pregunta a fer en referència a 
les actes de les sessions plenàries dels dies 14 de setembre i 19 d’octubre de 2022. 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=39

Concloses les intervencions, es procedeix a votar les actes amb 11 vots a favor (5 ERC-AM, 4 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. La votació queda recollida 
en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=54

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS 
SERVEIS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021, D’ACORD AMB ELS FORMULARIS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE 
HAP/2075/2014.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=0
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=39
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=54


La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del cost efectiu dels serveis corresponent a 
l’exercici 2021 que presten l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’empresa municipal Hoserpi, 
S.L., i que transcrit literalment diu:

“L’article 116 ter. de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local estableix que totes les entitats calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost 
efectiu dels serveis que presten,  partint de les dades de la liquidació del pressupost general i, en el 
seu cas, del comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a 
l’exercici immediat anterior. També disposa que comunicaran els costos efectius de cada servei al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.

L’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, va desenvolupar i concretar els criteris de càlcul del 
cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals com a resposta al mandat contingut a l’article 
116 ter.

La resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local 
especifica els elements inclosos en els annexes de l’ordre HAP 2075/2014 així com les unitats 
físiques de referència dels serveis de prestació obligatòria i dels serveis corresponents a 
competències pròpies.

La Diputació de Barcelona ha posat a l’abast dels municipis de la província el programari CES que 
permet l’obtenció del cost efectiu dels serveis a partir de les dades de la liquidació de l’exercici 2021 
així com de l’inventari de béns.

A partir d’aquestes dades liquidació i mitjançant el programa CES la Intervenció d’aquesta entitat 
ha calculat els costos efectius dels serveis que es presten corresponent a l’exercici 2021.

Figura a l’expedient el resum dels costos efectius dels serveis així com tots els formularis 
degudament complimentats.

Per tot l’exposat i en exercici de les competències que m’han estat legalment conferides,

RESOLC:

Primer.- Aprovar els formularis corresponents al cost efectiu dels serveis de l’exercici 2021, 
degudament complimentats i que figuren a l’expedient, que tot seguit es relacionen i disposar la 
seva tramesa al ministeri d’hisenda i administracions públiques en compliment del que disposa 
l’ordre HAP/2075/2014, de data 6 de novembre.

Formulari CE1a: Formes gestió serveis annex 1.
Formulari CE1b: Formes gestió serveis annex 2.
Formulari CE2a: Cost efectiu serveis annex 1. (figura detallat seguidament)
Formulari CE2b: Cost efectiu serveis annex 2. (figura detallat seguidament)
Formulari CE3a: Unitats de referència serveis annex 1.
Formulari CE3b: Unitats de referència serveis annex 2.

Formulari CE2a: Cost efectiu serveis annex 1. 

Entitat Descripció Programa Cost Efectiu
0816290004 ENLLUMENAT PÚBLIC 165 157.889,15



0816290004 CEMENTIRI 1640 5.948,34
0816290004 RECOLLIDA RESIDUS 1621 213.790,10
0816290004 NETEJA VIARIA 163 86.893,26
0816290004 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 161 0,00
0816290004 CLAVEGUERAM 1600 8.999,96
0816290004 ACCÉS NUCLIS POBLACIÓ 1531 87.005,09
0816290004 PAVIMENTACIÓ CARRERS 1532 705.285,23
0816290004 PARCS PÚBLICS (titularitat municipal) 171 195.459,85
0816290004 BIBLIOTEQUES 3321 88.378,24
0816290004 TRACTAMENT DE RESIDUS 1623 55.201,88
0816290004 PROTECCIÓ CIVIL 135 3.250,00

0816290004
AVALUACIÓ DE NECESSITAT SOCIAL I ATENCIÓ 
IMMEDIATA 231 182.844,12

0816290004 PROTECCIÓ INCENDIS 136 94,10
0816290004 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (titularitat municipal) 3420 151.699,52
0816290004 MEDI AMBIENT URBÀ 17210 159.213,56
0816290004 GESTIÓ DE RESIDUS 1622 56.098,92

Formulari CE2b: Cost efectiu serveis annex 2.

Entitat Descripció Programa Cost efectiu
0816290004 URBANISME 151 258.588,10
0816290004 INFRAESTRUCTURES (titularitat municipal) 45A 515,32
0816290004 POLICIA LOCAL 132 366.276,72
0816290004 ORDENACIÓ TRÀFIC I MOBILITAT 13A 1.525,30
0816290004 TURISME 432 5.573,71
0816290004 PROMOCIÓ DE L'ESPORT 341 78.225,89
0816290004 INSTAL·LACIONS TEMPS LLIURE 337 28.319,44
0816290004 PROMOCIÓ CULTURA 334 114.875,73
0816290004 EQUIPAMENTS CULTURALS 333 261.722,30
0816290004 VIGILANCIA ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA 325 45.788,15
0816290004 APORTACIÓ CONSTRUCCIÓ ESCOLES 32A 38.242,16
0816290004 MANTENIMENT CEIP 3230 16.696,68
0816290004 PROMOCIÓ ÚS EFICIENT TECNO. INFO. I COMUN. 491 177.198,39

Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri de la present 
resolució.”

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=62

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=62


3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOESPSF, 
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2105/2012 I MODIFICADA PER L’ORDRE HAP/2082/14 
CORRESPONENT AL 3ER TRIMESTRE 2022.

La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia:

LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (en endavant RDL 2/2004).
- RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988.
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.
-  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat  pressupostària i sostenibilitat financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

ANTECEDENTS:

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en 
endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment  de comptes  i el control de la gestió 
pública per  contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic.

La importància d’aquest principi ha portat al legislador a establir en l’article 6 de la LOEPSF, 
l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 
compliment de les disposicions de l’esmentada Llei, de les normes i acords que s’adoptin en el seu 
desenvolupament i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la 
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades.

Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’article 6 de la LOEPSF, l’ha 
realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, recollit a 
l’article 16.

Els articles 14 i 16 d’aquesta Ordre, sobre les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor el dia 1 de 
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre i han estat modificades  
per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.

Atès que l’article 4 de l’Ordre HAP/2105/2012, imposa la centralització del compliment de l’obligació 
de remissió i recepció d’informació “En las Corporacions locals, la intervenció o unitat que exerceixi 
les seves funcions”

Per tots aquests fets i fonaments de dret s’emet el següent

INFORME:



Compliment de l’obligació de remissió d’informació

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenvolupament del mateix realitzat 
per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16, 
aquesta intervenció ha complert amb l’obligació de remissió  de la informació trimestral corresponent 
al tercer trimestre de 2022 en temps i forma, el dia 31 d’octubre de 2022. S’ha enviat la totalitat de 
la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la plataforma 
telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/.

Justificació de l’informe i de donar coneixement al Ple

Per a subministrar la informació requerida corresponent al tercer trimestre de 2022, malgrat que la 
normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe ni el seu posterior tractament, 
aquesta intervenció considera necessari l’elaboració del present informe que resumeix la informació 
enviada, que recull les actualitzacions del pla de tresoreria  i el detall de les operacions del deute 
viu.

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per l’enviament de la informació, recull 
en l’apartat 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necessitat de donar trasllat al Ple de la 
Corporació del resultat de l’informe d’avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les  mesures 
preventives, correctives i coercitives que el Govern, a proposta del Ministeri, podria imposar a les 
entitats locals, quan hi hagués un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de la regla de la despesa al tancament de l’exercici i les limitacions pressupostàries 
futures que això generaria.

Per tot això es considera necessari donar compte del present informe al Ple de la Corporació pel 
seu coneixement i efectes oportuns.

Contingut de la Informació

La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de remissió, és una part del que es 
recull a l’article 16 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, i s’ha materialitzat en els formularis 
que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals, 
complimentats a través de l’Oficina Virtual abans esmentada.

El Consell de Ministres a la reunió de 27 d'abril de 2021 va adoptar un Acord pel qual aprovava el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a Espanya. A fi d'obtenir informació sobre els 
recursos obtinguts dels Fons Europeus i la seva aplicació per part de les Corporacions Locals inclou 
uns nous  formularis, la major part dels quals fa referència als fons del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència (MRR).

L’acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre del 2020 va suspendre les regles fiscal per als 
exercicis 2020 i 2021. Posteriorment i amb vistes als plans pressupostaris de 2022, un nou Acord 
del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 va acordar el manteniment d’aquesta suspensió per 
a l’exercici 2022, que el Congres de Diputats ratifica el 13 de setembre de 2021. Per tant, els 
informes d’avaluació aplicats des de l’entrada en vigor de la LOEPSF són merament informatius per 
aquest exercici.

▪ La suspensió de les regles fiscals per al 2022 ha motivat la modificació del contingut de la 
informació que recullen alguns formularis

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/


▪ L’informe de l’avaluació del conjunt d’entitats format per l’entitat principal i els ens dependents per 
el tercer trimestre de 2022 inclou l’anàlisi del compliment del nivell de deute viu que serà merament 
informatiu.

S’adjunta còpia dels formulacions que s’han enviat.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=187

4.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS – 2N TRIMESTRE 2022. 

La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia:

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció que s’ha enviat el dia 29 de juliol de 2022 al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, en 
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera que estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per les Entitats 
Locals, i tal com s’especifiquen el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol i el Reial Decret 1040/2017, 
de 22 de desembre, pels quals es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

L’informe d’intervenció diu el següent:

“Tenint en compte que aquesta Entitat Local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els 
articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament té 
l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb 
periodicitat trimestral.

En aplicació de la metodologia de càlcul establerta a l’article 5 del Reial Decret 1040/2017, de 22 
de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, les dades del període mig de pagament 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que s’han extret del Sistema d’Informació Comptable 
Municipal Sicalwin, de l’empresa municipal Hoserpi S.L. i del Consorci de Serveis d’Atenció 
Dependència corresponent al segon trimestre de 2022 són les següents:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ràtio d’operacions pagades 2,45 dies
Import d’operacions pagades 495.627,60 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 142,50 dies
Import d’operacions pendents de pagament 65.375,42 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 18,77 dies

Hoserpi S.L.
Ràtio d’operacions pagades 22,42 dies
Import d’operacions pagades 139.224,60 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 1,84 dies
Import d’operacions pendents de pagament 640,13 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 22,33 dies

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=187


C. Serveis d’Atenció Dependència 
Hostalets de Pierola

Ràtio d’operacions pagades 0,00 dies
Import d’operacions pagades 0,00 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,00 dies
Import d’operacions pendents de pagament 0,00 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 0,00 dies

PMP GLOBAL
Import d’operacions pagades 634.852,28 €
Import d’operacions pendents de pagament 66.015,55 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 19,48 dies

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=273

5.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS – 3R TRIMESTRE 2022.

La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia:

LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Reial Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors per les Administracions Públiques.

- Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 
de juliol, pel qual es desplega la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors 
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera.

ANTECEDENTS:

La Llei Orgànica 2/2102, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mig de pagament com a 
expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de manera que totes 
les Administracions Públiques hauran de fer públic el seu període mig de pagament.

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=273


El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, 
aclareix la diferència entre el concepte del període mig de pagament a proveïdors a què es refereix 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i el termini màxim de pagament que estableix la normativa en 
matèria de morositat regulat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El primer és l’interval temporal 
en què cada administració deutora ha de fer front als deutes amb els seus proveïdors, computat 
com a termini mitjà, l’incompliment del qual dóna lloc al fet que l’adopció de les mesures que preveu 
la Llei orgànica esmentada per a l’assegurament d’una part del pagament, i que no modifica les 
circumstàncies de cap obligació individual. Per contra, el segon constitueix un interval de temps 
subjecte a regles precises de càlcul que estableix la Llei 3/2004, per al pagament de les operacions 
comercials, l’incompliment del qual provoca la meritació automàtica d’interessos del deute impagat 
des del transcurs del termini de pagament aplicable. Així mateix, s’ajusta la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors, i s’aclareix la manera com s’han de computar els dies 
de pagament, així com els dies pendents de pagament, quan es requereixi l’aprovació de la 
certificació d’obra corresponent, sigui necessari acreditar la conformitat amb els béns lliurats o 
serveis prestats o no sigui aplicable un procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis 
prestats.

D’acord amb el que disposa l’article 6.2. del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les Corporacions 
Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, 
d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la 
següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors referit, segons 
correspongui, al mes o al trimestre anterior:

a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons correspongui i la 
seva sèrie històrica.

b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada entitat  i la seva 
sèrie històrica.

c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de cada entitat i la 
seva sèrie històrica.

d) La ràtio de les operacions pendents de pagament, mensual o trimestral,  segons correspongui, 
de cada entitat i la seva sèrie històrica.

La informació es publicarà en el seu portal web seguint els criteris homogenis que permetin garantir 
l’accessibilitat i transparència de la mateixa, per la qual cosa el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions locals models tipus de publicació.

Per tots aquests fets i fonaments de dret s’emet el següent

INFORME:

Tenint en compte que aquesta Entitat Local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els 
articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament té 
l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb 
periodicitat trimestral.

En aplicació de la metodologia de càlcul establerta a l’article 5 del Reial Decret 1040/2017, de 22 
de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, les dades del període mig de pagament 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que s’han extret del Sistema d’Informació Comptable 
Municipal Sicalwin, de l’empresa municipal Hoserpi S.L. i del Consorci de Serveis d’Atenció 
Dependència corresponent al tercer trimestre de 2022 són les següents:



Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ràtio d’operacions pagades 4,93 dies
Import d’operacions pagades 642.727,98 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 93,69 dies
Import d’operacions pendents de pagament 74.722,25 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 14,17 dies

Hoserpi S.L.
Ràtio d’operacions pagades 17,78 dies
Import d’operacions pagades 93.026,32 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,58 dies
Import d’operacions pendents de pagament 81.611,83 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 9,74 dies

C. Serveis d’Atenció Dependència 
Hostalets de Pierola

Ràtio d’operacions pagades 0,00 dies
Import d’operacions pagades 0,00 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,00 dies
Import d’operacions pendents de pagament 0,00 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 0,00 dies

PMP GLOBAL
Import d’operacions pagades 735.754,30 €
Import d’operacions pendents de pagament 156.334,08 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 13,30 dies

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=377

6.- RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA MATERIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 7/2022.

La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia:

Vist que l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, determina que les Administracions Públiques podran així mateix 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.

Atès que s’ha detectat una errada aritmètica en l’acord del Ple del dia 14 de setembre de 2022, 
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 7-2022, relatiu al de suplement de crèdit finançat 
en la baixa de la partida que s’indica a continuació, d’acord amb el que estableix l'article 180 del 
TRLHL, i en l’article 41 del RD 500/1990 “No es podran minorar els crèdits que hagin estat 
incrementats amb suplements o transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni tampoc els 
crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=377


tancats” i la  partida  que es vol minorar havia estat incrementada en una modificació de suplement 
de crèdit anterior.

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit 

PROG ECON. DESCRIPCIO CRED. ANT. SUPLEMENT CREDIT
DEF.

165 22100 Energia elèctrica – 
Enllumenat Públic

34.000,00 10.000,00 44.000,00

Baixa Altres Partides

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT FINANÇAMENT
231 48000 Transferències corrents particulars 10.000,00

Per tot això i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de  Procediment 
administratiu, el Ple adopta els següents acords:

Primer.- Rectificar, per errada aritmètic, l’acord del Ple del dia 14 de setembre de 2022 d’aprovació 
inicial de l’expedient de modificació de crèdit 7/2022 del pressupost de l’exercici 2022, en el sentit 
de deixar sense efecte les línies de la modificació de crèdit que s’indiquen a continuació:

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit 

PROG ECON. DESCRIPCIO CRED. ANT. SUPLEMENT CREDIT
DEF.

165 22100 Energia elèctrica – 
Enllumenat Públic

34.000,00 10.000,00 44.000,00

Baixa Altres Partides

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT FINANÇAMENT
231 48000 Transferències corrents particulars 10.000,00

L’expedient definitiu de la  modificació de crèdit 7-2022 seria el que es detalla a continuació:

1- CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Tipus d’expedient: Crèdit extraordinari 

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
231 48971 Conveni Associació Gent Gran dels Hostalets 

de Pierola
4.000.00

432 46101 Transferència adhesió Programa Biosphere 150,00

TOTAL 4.150,00

2- SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit 

PROG ECON. DESCRIPCIO CRED. ANT. SUPLEMENT CREDIT
DEF.



011 91300 Amortització préstec fora 
sector públic

78.000,00 3.500,00 81.500,00

132 22103 Combustibles vehicles 
guàrdies

9.000,00 4.500,00 13.500,00

151 22706 Estudis i treballs tècnics 
Urbanisme

21.000,00 35.000,00 56.000,00

1532 21400 Rep. Mant. i conservació 
elements transport

15.000,00 5.000,00 20.000,00

1532 22103 Combustibles vehicles 10.000,00 5.000,00 15.000,00

1532 62425 Vehicles brigada 50.000,00 10.000,00 60.000,00

165 22114 Energia elèctrica – 
Enllumenat Públic Serra Alta 14.450,00 4.000,00 18.450,00

1721 22103 Combustible vehicle 
deixalleria 2.500,00 1.000,00 3.500,00

231 22764 Activitats diverses acció 
social 5.000,00 12.500,00 17.500,00

320 22103 Combustibles i carburants 15.000,00 10.000,00 25.000,00

322 20203 Lloguer Aula Escola 52.000,00

340 22103 Combustibles i carburants 
Camp Futbol 7.000,00 5.000,00 12.000,00

342 22100 Energia elèctrica piscina, 
camp futbol i poliesportiu 20.000,00 8.000,00 28.000,00

432 48954 Transf. Associació Camí 
Ramader de Marina 600,00 100,00 700,00

934 35900 Altres despeses financeres 8.000,00 4.000,00 12.000,00

TOTAL 159.600,00

3- FINANÇAMENT  BAIXA D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES I ROMANENT PER A 
DESPESES GENERALS

Baixa Altres Partides

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT FINANÇAMENT
1532 61903 Arranjament carrers Nucli Urbà 10.000,00 77000- FERROVIAL

2311 22700 Neteja centre integral gent gran 4.000,00
313 22629 Adquisició material sanitari Covid   13.000,00
323 22700 Neteja Escoles 10.000,00

TOTAL 37.000,00

Romanent per a despeses generals

ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
87000 Romanent per a despeses generals 126.750,00

Segon.- Publicar l’acord definitiu de la modificació de crèdit en el Butlletí Oficial de la Província  a 
nivell de capítols.



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=48&t=470

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

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=639

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2022.

La senyora secretària dona lectura a la setena 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 i romanent per a despeses 
generals.

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 i 
romanent per a despeses generals.

Atès que es preveu incrementar un 1,5% de les retribucions de tot el personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola en tots els conceptes salarials, d’acord amb el RDL 18/2022, 
de 19 octubre.

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 9/2022 del pressupost de l’exercici 2022 que 
s’indica.

1- CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Tipus d’expedient: Crèdit extraordinari  capítol 4 i 6

PROG. ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
326 48972 Conveni Asociación Vecinos  Unidos  por Serra Alta 1.000.00

342 62936 Circuit Pump Track 50.000,00

TOTAL 51.000,00

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=470
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=639


2- SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit  capítol 2 i 4

PROG ECON. DESCRIPCIO CRED. ANT. SUPLEMENT CREDIT
DEF.

165 22100 Energia elèctrica – 
Enllumenat Públic

34.000,00 10.000,00 44.000,00

231 46525 Transferència Consell 
Comarcal Anoia Activa

3.500,00 3.500,00 7.000,00

TOTAL 13.500,00

Tipus d’expedient :Suplement de Crèdit capítol 1



3- FINANÇAMENT  BAIXA D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES I ROMANENT PER A 
DESPESES GENERALS

Baixa Altres Partides

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT FINANÇAMENT

Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials SuplementTotal
132 12005 SOUS DEL GRUP I.- GUARDIES 78.600,00 1.179,00 79.779,00
132 12006 TRIENNIS- GUARDIES 5.700,00 85,50 5.785,50
132 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 30.000,00 450,00 30.450,00
132 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 110.000,00 1.650,00 111.650,00
132 12103 ALTRES COMPLEMENTS. 16.000,00 240,00 16.240,00
150 12000 SOUS DEL GRUP A1 - URBANISME 1.400,00 21,00 1.421,00
150 12003 SOUS DEL GRUP C1 - URBANISME 11.500,00 172,50 11.672,50
150 12004 SOUS DEL GRUP  C2 - URBANISME 9.600,00 144,00 9.744,00
150 12005 SOUS DEL GRUP AP-URBANISME 8.800,00 132,00 8.932,00
150 12006 TRIENNIS-URBANISME 6.500,00 97,50 6.597,50
150 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 15.700,00 235,50 15.935,50
150 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 45.600,00 684,00 46.284,00
150 12103 ALTRES COMPLEMENTS 6.700,00 100,50 6.800,50
150 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISME 38.200,00 573,00 38.773,00
150 13102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL 2.300,00 34,50 2.334,50
163 13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA VIARIA 33.500,00 502,50 34.002,50
165 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL- LAMPISTA 28.500,00 427,50 28.927,50
170 13000 RETRIBUCIONS LABORAL FIX MEDI AMBIENT 36.500,00 547,50 37.047,50
171 13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JARDINERIA 28.500,00 427,50 28.927,50
231 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS 17.700,00 265,50 17.965,50
320 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX LLAR INFANTS 108.000,00 1.620,00 109.620,00
320 13002 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL  FIX LLAR INFANTS 5.700,00 85,50 5.785,50
320 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL  TEMPORAL  LLAR INFANTS 48.500,00 727,50 49.227,50
323 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX ESCOLA 21.500,00 322,50 21.822,50
323 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX ESCOLA 1.600,00 24,00 1.624,00
330 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX CULTURA 37.750,00 566,25 38.316,25
330 13002 ALTRES REMUNERACIONS 2.400,00 36,00 2.436,00
333 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 40.000,00 600,00 40.600,00
920 12000 SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL 16.500,00 247,50 16.747,50
920 12003 SOUS DEL GRUP C1 ADMINISTRACIO GENERAL 34.300,00 514,50 34.814,50
920 12004 SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL 11.500,00 172,50 11.672,50
920 12006 TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL 7.000,00 105,00 7.105,00
920 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIO 39.500,00 592,50 40.092,50
920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 112.000,00 1.680,00 113.680,00
920 12103 ALTRES COMPLEMENTS 12.000,00 180,00 12.180,00
920 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX 83.500,00 1.252,50 84.752,50
920 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL 2.000,00 30,00 2.030,00
920 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 70.000,00 1.050,00 71.050,00
920 13102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL 2.400,00 36,00 2.436,00
920 13103 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA 72.000,00 1.080,00 73.080,00
931 12000 SOUS DEL GRUP A1 - INTERVENCIO 16.500,00 247,50 16.747,50
931 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIO - INTERVENCIO 15.200,00 228,00 15.428,00
931 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC - INTERVENCIO 1.100,00 16,50 1.116,50
934 12000 SOUS GRUP A1 -TRESORERIA 16.500,00 247,50 16.747,50
934 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIO - TRESORERIA 15.200,00 228,00 15.428,00
934 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC - TRESORERIA 1.100,00 16,50 1.116,50
1532 13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX MANTENIMENT CARRERS 32.000,00 480,00 32.480,00
1532 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL MENT. CARRERS 82.350,00 1.235,25 83.585,25
1721 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEIXALLERIA 22.900,00 343,50 23.243,50
3321 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA I ARXIU 57.000,00 855,00 57.855,00

1.519.300,00 22.789,50 1.542.089,50



326 22746 Serveis educatius 1.000,00
342 62250 Skate Park 20.000,00 77000- FERROVIAL

TOTAL 21.000,00

Romanent per a despeses generals

ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
87000 Romanent per a despeses generals 66.289,50

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.

Tercer.- Publicar, un cop aprovada la modificació un resum de la mateixa a nivell de capítols al 
taulell municipal d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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=48&t=654

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

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1065

8.- INCREMENTAR LA MASSA SALARIAL DE TOT EL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI 
DE L'AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA, AMB EFECTES DES DE L’1 DE GENER 
DE 2022.

La senyora secretària dona lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia:

Vist que en data 29 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 22/2021, 
de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, que al seu article 19, aplicable 
a tot el personal al servei del sector públic, i que per tan inclou a l'Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, i que diu: "En l'any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2021, en termes d'homogeneïtat per ambdós períodes de la comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a l'antiguitat d’aquests. Les despeses d’acció social no podran 
incrementar-se en termes globals, respecte als de 2021. A aquest respecte, es considera que les 
despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents de les 
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de la qual és satisfer determinades necessitats 
conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.”

Vist que l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les retribucions del personal laboral es 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=654
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1065


determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte 
de treball, respectant en tot cas l'establert a l'article 21 del present Estatut que al seu número 2 
especifica que: "no podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment 
de la massa salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 
per aquest personal.

Vist que el passat 19 d’octubre es va publicar al BOE el RD-Llei 18/2002, que regula, entre d’altres, 
com i quan s’ha de fer l’increment addicional de les retribucions dels empleats del sector públic per 
assolir un increment total del 3,5% respecte les de 31 de desembre de 2021, tot això amb efectes 
d’1 de gener de 2022.

Vist que l'article 26.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, estipula que mitjançant la negociació col·lectiva o, en el seu 
defecte, el contracte individual, es determinarà l'estructura del salari, i, en el seu cas, els 
complements salarials.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incrementar un 1,5 per cent de les retribucions de tot el personal laboral, amb estructura 
equiparada amb el personal funcionari, de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola en els conceptes 
salarials que inclou: el sou base, triennis, complement de destí, complement específic i tota la resta 
de complements, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. Sumant un increment total del 3,5% 
respecte les de 31 de desembre de 2021, (tenint en compte l’increment ja dut a terme del 2%).

Segon.- Incrementar un 1,5 per cent de les retribucions de tot el personal funcionari de l'Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola en els conceptes salarials que inclou: el sou base, triennis, complement 
de destí, complement específic i tota la resta de complements, amb efectes des del dia 1 de gener 
de 2022. Sumant un increment total del 3,5% respecte les de 31 de desembre de 2021, (tenint en 
compte l’increment ja dut a terme del 2%).

Tercer.- Establir el sou de tot el personal laboral del Pla d’ocupació, el qual no té estructura 
equiparada amb el personal funcionari, de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en els conceptes 
salarials que inclou el sou base més la part proporcional de la paga extra, un import mensual brut 
de 1.248,48 €, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

Quart.- Comunicar aquests acords al SARH de la Diputació de Barcelona als efectes corresponents.

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=48&t=1078

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1252

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1078
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9.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE LA DARRERA PRÒRROGA DEL CONVENI 
D’ENCÀRREC DE MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA A SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL, PER A LA 
GESTIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN I L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA 
GENT GRAN DELS HOSTALETS DE PIEROLA, DES DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2022 FINS 
EL DIA 30 D’AGOST DE 2023.

La senyora secretària dona lectura a la novena proposta de l’ordre del dia:

En data 15 de maig de 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia es va resoldre adquirir 10 participacions 
socials de l’empresa SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL, al valor de 4,3834 cadascuna. En data 
15 de juny de 2017, es va comprar davant notari de Salt, número de protocol mil vuit-cents setanta-
quatre, 10 participacions socials de l’entitat SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL, concretament les 
números 1.887 a 1896, ambdues incloses, per un preu global de 43,83 euros.
 
L’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, té la consideració de mitjà propi 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de conformitat amb el disposat a l’article 3 dels seus 
Estatuts. 

En data 3 de maig de 2018 el Ple de la Corporació municipal va aprovar el canvi de forma de gestió 
del servei d’Atenció Integral per a la Gent Gran dels Hostalets de Pierola, conjuntament amb el 
projecte-memòria d’establiment del servei, el reglament regulador del servei i altra documentació 
complementària. 

De l’aprovat se’n desprèn la voluntat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de prestar l’esmentat 
servei mitjançant la gestió directa a través de l’encàrrec a mitjans propis personificats a l’entitat 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL. 

Per acord de Ple de data 19 de juliol de 2018 es va aprovar que la prestació del servei d’Atenció 
Integral per a la Gent Gran dels Hostalets de Pierola es realitzés mitjançant el sistema d’encàrrec a 
un mitjà propi personificat a l’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL, com 
a mitjà propi de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 

Per acord del Consell d’Administració de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL, 
es va acceptar l’encomana de mitjà propi de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el conveni 
regulador del mateix. 

En el Ple de data 31 d’agost de 2018 es va aprovar la signatura del conveni d’encàrrec de mitjà 
propi personificat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya SL, per a la gestió del centre de serveis per a la gent gran i l’oficina d’atenció a 
la gent gran dels Hostalets de Pierola, per a l’any 2019. 

L’encàrrec de gestió de l’esmentat servei té vigència d’un any, a comptar des de la data de la seva 
signatura i preveu quatre pròrrogues expresses de caràcter anual.

Atès que SUMAR ha aprovat la formalització de la   darrera pròrroga del  conveni d’encàrrec de 
mitjà propi personificat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya SL, per a la gestió del centre de serveis per a la gent gran i l’oficina d’atenció a 
la gent gran dels Hostalets de Pierola, amb una única modificació que és la pròrroga del termini de 
l’encàrrec de gestió del servei que donaria cobertura des del dia 1 de setembre de 2022 fins el dia 
30 d’agost de 2023, atenent que la resta de clàusules de l’encàrrec de gestió mantindran la seva 
vigència. 



Fonaments jurídics:, 

1.- Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en quan als 
encàrrecs realitzats per ens que tenen la consideració de poder adjudicador a mitjans propis 
personificats quan l’objecte de l’encàrrec sigui una prestació subjecte a la Llei de Contractes del  
Sector Públic. 

2.- D’acord amb la Disposició Final quarta apartat tercer, en tot allò no previst en aquesta llei pel 
que fa al règim jurídic dels mitjans propis personificats serà d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i en concret l’article 86 d’aquesta Llei. 

Vistos els antecedents i fonaments de dret. 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la formalització de la darrera pròrroga del conveni d’encàrrec de mitjà propi 
personificat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya SL, per a la gestió del centre de serveis per a la gent gran i l’oficina d’atenció a la gent 
gran dels Hostalets de Pierola, des del dia 1 de setembre de 2022 fins el dia 30 d’agost de 2023. 

Segon.- Facultar a l’alcalde, per a la signatura dels convenis reguladors de l’encàrrec a mitjà propi 
personificat. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
SL. 

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=48&t=1263

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1474

10.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE 
DE 2021. 

La senyora secretària dona lectura a la desena proposta de l’ordre del dia:

Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de l’Inventari 
Municipal de Béns, per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, els béns i drets que 
permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1263
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1474


Vist que per  part de la secretaria i de la intervenció  s’ha preparat la documentació pertinent 
corresponent a la rectificació de l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament referida a data 31 de 
desembre de 2021.

D'acord amb l’article  222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de la 
rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del 
mateix precepte.

Vist l’informe emès per la secretària i l’interventor de l’Ajuntament.

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari municipal de béns de la corporació, corresponent a 
les variacions produïdes des de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021, com a annexos a 
aquest acord i que integra la següent documentació:  altes, baixes, millores i reclassificacions, 
detallat per classificacions, per comptes i per llibre, epígraf i subepígraf. 

Segon.- APROVAR l’informe anual de l’inventari municipal de béns de la corporació a 31 de 
desembre de 2021, com a annexos a aquest acord detallat per classificacions, per comptes i per 
llibre, epígraf i subepígraf, una vegada incorporada la rectificació esmentada en el punt  anterior. 

Tercer.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

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=48&t=1489

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1556
 

11.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.

La senyora secretària dona lectura a la onzena proposta de l’ordre del dia:

Atès que finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, cal elaborar els estats i comptes de l’entitat local 
i de l’empresa municipal Hoserpi S.L.,  els quals han de posar de manifest la gestió realitzada en 
els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i han de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos.

Vist l’informe de la intervenció municipal emès  sobre el Compte General corresponent a l’exercici 
2020.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1489
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1556


Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 13 d’octubre de 
2022. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 21 d’octubre 
de 2022, pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, al.legacions ni observacions.

Donant compliment a l’establert als articles 116 de la Llei Reguladora de les bases de Règim Local; 
208 a 212 del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut; 

La Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i de 
l’empresa municipal Hoserpi S.L. corresponent a l’exercici 2020.

SEGON.- Remetre el Compte General de la Corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici 
econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats.

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=48&t=1566

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

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1617

12.- APROVACIÓ DELS FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2022.

La senyora secretària dona lectura a la dotzena proposta de l’ordre del dia:

Vist que anualment s’aproven els ajuts socials per als treballadors municipals que hagin treballat 
més d’un any, ininterrompudament, durant el 2021 i 2022.

Vist el que disposen els articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional 
Dotzena 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.

Vist el que disposen els articles 82 i següents del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Vist el que disposen els articles 45 i següents de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva entre dones i homes.

Vist el que disposa l’article 8.2 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1566
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1617


Vist el que disposa l’article 177.2 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Atès que és competència del Ple d’acord amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
del règim local.

Es proposa al Ple d’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar el text dels ajuts socials per als treballadors municipals que hagin treballat més 
d’un any, ininterrompudament, durant el 2021 i 2022, pel personal funcionari de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i al personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i el contingut 
literal del qual és el següent:

FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2022

Beneficiaris.- Podran optar a obtenir aquests ajuts els treballadors funcionaris i personal laboral de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que hagin prestat serveis més d’un any ininterrompudament, 
durant l’any 2021 i 2022. Hauran d’estar en situació de servei actiu en el moment de sol·licitar l’ajut 
o ve estar en situació d’incapacitat o excedència per tenir cura de familiars o per causa de violència 
de gènere. En cas de defunció del treballador/a durant l’any objecte de la situació causant de l’ajut, 
optaran a l’obtenció de l’ajut el cònjuge vidu o parella de fet supervivent o representant legal o 
persones de la unitat familiar que en depenguin econòmicament d’aquest/a.

Comissió d’Ajuts Socials: Regidor de personal, secretària, un representant del personal funcionari i 
un del personal laboral.

Requeriments generals.- 
a) Gaudiran d'aquest ajut tots els treballadors que en l'actualitat  formin part de la plantilla de 

l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i que hagin prestat serveis més d’un any 
ininterrompudament, durant l’any 2021 i 2022.

b) No haver percebut cap prestació que sigui incompatible amb les diferents modalitat d’ajuts.
c) Aportar la documentació acreditativa que es requereix per a cada modalitat d’ajut.
d) En cas que hi hagi més d’un membre de la unitat familiar treballant al servei de l’Ajuntament, 

només un d’ells podrà demanar l’ajut per un mateix supòsit de fet i causant, excepte en els 
concepte d’ulleres, tractament de salut i disminució del propi treballador. 

e) Constitueix la unitat familiar, als efectes d’aquest acord, el treballador/a públic/a, el cònjuge 
o parella de fet i els fills o altres familiars que convisquin a la mateixa llar i que depenen 
legalment i econòmicament d’aquest. A aquests efectes es podrà requerir l’aportació del 
certificat de convivència.

f) No es presentarà més d’una sol·licitud pel mateix supòsit de fet i causant.
g) No es concediran ajudes per estudis als fills emancipats econòmicament o que no convisquin 

a la unitat familiar.
h) El fons social té caràcter anual, excepte els ajuts per ulleres, aparells de sonometria i 

ortopèdics que tindran caràcter tri-anual.



Disponibilitat econòmica.- Les millores socials descrites seran d’aplicació sempre d’acord amb la 
quantitat assignada en partida destinada al fons social.  

En cas que l’import total de la demanda d’ajuts superi la quantitat econòmica designada, es farà una 
reducció proporcional per tal que tothom se’n pugui beneficiar, per tal que es pugui adequar a la 
quantitat econòmica disponible de la partida pressupostària corresponent.  

Sol·licituds.- Les sol·licituds s’hauran de presentar al Departament de Recursos Humans, segons 
imprès normalitzat del 21 de novembre al 9 de desembre de 2022 (ambdós inclosos), 
acompanyades de la documentació original o autenticada que correspongui.

Es podrà demanar documentació complementària si és considera oportú.

La no presentació de la documentació, en el termini atorgat, implicarà la denegació de l’ajut.

Proposta de resolució.- En el termini màxim d’un mes a comptar des de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, la Comissió d’Ajuts Socials farà la proposta de concessió dels ajuts amb 
subjecció a aquestes normes i als principis d’equitat i objectivitat.

Els interessats disposaran d’un termini de deu dies a partir de la proposta de resolució per presentar 
possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes formals que s’hagi pogut produir en la 
llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses o per adjuntar la documentació requerida.

Un cop resoltes les reclamacions i, com a molt tard, en el termini d’un mes, s’elevarà la proposta a 
l’òrgan competent per tal que resolgui definitivament les sol·licituds presentades.

Modalitat d’ajuts, quanties i periodicitat.- Els ajuts inclosos en el fons social seran els que es 
relacionen a continuació amb els imports que en el seu cas s’indiquen, i seran de caràcter anual. 

AJUT PER ULLERES

Objecte: Contribuir econòmicament a l’adquisició d’ulleres graduades, lents de contacte. Cada 3 
anys, no estant sotmesa a rebaixa en cas que s’hagin de reduir els imports dels altres conceptes. 
Documentació a presentar: Factura de l’import de les ulleres
Import: 200,00 € 

AJUT PER APARELLS DE SONOMETRIA

Objecte: Contribuir econòmicament a l’adquisició d’aparells de sonometria. Cada 3 anys.
Documentació a presentar: Factura de l’import de l’aparell de sonometria.
Import: 100,00 €.

AJUT PER APARELLS ORTOPÈDICS

Objecte: Contribuir econòmicament a l’adquisició d’aparells ortopèdics, prescrits per un metge. 
Cada 3 anys.
Documentació a presentar: Factura de l’import de l’aparell ortopèdic.



Import: 100,00 €.

AJUTS PER FAMÍLIA NOMBROSA

Objecte: col·laborar en les despeses originades per família nombrosa
Documentació a presentar: carnet de família nombrosa
Import: 125,00 €

AJUTS PER FAMÍLIA MONOPARENTAL

Objecte: col·laborar en les despeses originades per família monoparental
Documentació a presentar: carnet de família monoparental
Import: 125,00 €

AJUT PER NAIXEMENT /ADOPCIÓ, DEFUNCIÓ i MATRIMONI/PARELLA FET:

a) Per naixement o adopció d’un fill/a: 125,00 €
Objecte: contribuir amb una prestació econòmica al naixement o adopció d’un nen/a.
Documentació a presentar: Partida de naixement del Registre Civil i fotocòpia del llibre de família.

b) Per defunció del treballador, del seu cònjuge, parella de fet o fills: 125,00 € 
Objecte: compensar les despeses esdevingudes per la defunció del treballador, del seu cònjuge, 
parella de fet o fills.
Documentació a presentar: Certificat de defunció del Registre Civil

c) Per matrimoni o parella de fet: 125,00 €
Objecte: matrimoni o unió de fet del treballador contret durant l’any i s’abonarà una sola vegada.
Documentació: certificat literal del Registre Civil, fotocòpia del llibre de família o acta notarial.

AJUTS PER A DISMINUCIÓ 

a) Treballadors amb disminució: 275,00 €
Objecte: Treballadors que tinguin un grau de disminució física, psíquica i/o sensorial igual o superior 
al 33%
Documentació a presentar: Certificat de l’ICASS

b) Per a cada fill amb disminució: 275,00 €.

Objecte: És per als fills (menors de 18 anys o majors sense ingressos) dels treballadors que tinguin 
un grau de disminució física, psíquica i/o sensorial igual o superior al 33%.
Documentació a presentar: Certificat de l’ICASS.

AJUTS PER TREBALLADORS QUE ESTIGUIN CURSANT ESTUDIS REGLATS

Objecte: col·laborar en el finançament de les despeses, de tipus general, originades per estudis 
reglats dels treballadors, Graus Universitaris i Cicles Formatius.
Documentació a presentar: Document de matricula del curs corresponent.



Import: 100,00€.

AJUT PER FILL ESCOLARITZAT 

Objecte: col·laborar en el finançament de les despeses, de tipus general, originades per estudis de 
fills i assistència a llar d’infants. 
Documentació a presentar: Document de matrícula del curs corresponent

a) Llar Infants i Infantil: 100, 00 €
b) Primària, Secundària i Educació especial: 125,00 €
c) Batxillerat, cicles formatius i Universitat: 150,00 €

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR  

Objecte: col·laborar en el finançament de les despeses de menjador originades per fills que estudien 
en llar d’infants, educació infantil, primària i ESO.
Requisits: haver utilitzat el menjador de l’escola com a mínim un 60% dels dies.
Import: 100 € per fill que utilitzi el menjador escolar.
Documentació a presentar: 

- Certificat de l’escola, AMPA o l’empresa que ho gestioni  on hi consti que l’alumne ha utilitzat 
el menjador escolar com a mínim un 60% dels dies lectius fent constar que l’import pagat 
per aquest concepte és superior a l’import d’aquest ajut. Aquest certificat haurà de ser del 
curs anterior a l’any que es presenti la sol·licitud.

- Declaració jurada del treballador de no rebre cap altre ajut per menjador.

AJUTS PER TRACTAMENTS DE SALUT DEL TREBALLADOR

Objecte: Contribuir econòmicament a la despesa mèdica, d’odontologia, oculista i metges ortopèdics  
i/o altres tractaments mèdics no contemplats a la Seguretat Social, sempre dispensades per un 
metge col·legiat i els tractaments que se’n derivin i no quedin coberts per la Seguretat Social.
S’exclouen els tractaments en medicines alternatives, fisioteràpia, etc. 
Import: màxim 100,00 € 
Documentació a presentar: Factura de l’import de les despeses mèdiques.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió mixta paritària de negociació i notificar el mateix als 
representants del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

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=48&t=1630
 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1630


Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1906

13.- APROVACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS 
D’ESCOLARITZACIÓ, CURS 2022-23.

La senyora secretària dona lectura a la tretzena 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 
2022/23.

Vist  que  hi ha consignació pressupostària  suficient  a l’aplicació 326 48903 “Subvencions 
escolaritzacions” en el Pressupost de l’exercici 2022, 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 2022 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 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1906


infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, centres universitaris i màsters, durant el 
curs 2022/2023, 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 2022/2023, EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA NO 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 2022-2023.

Els ajuts a l’empara d’aquestes bases tenen la naturalesa d’ajuts econòmics i es concedeixen pel 
procediment de concurrència pública no competitiva. 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

Per acord del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de data 27 d’octubre de 2016 va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 30 de desembre de 2016. 

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars 
del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2.a) LGS. 

2. 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 2022-2023 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. 

3. Període execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar 
despeses d’escolarització del curs 2022/2023 

4. Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin de 
sufragar la despesa  que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:



Alumnes menors d’edat que estiguin empadronats a Els Hostalets de Pierola junt amb el seu 
pare/mare o tutor legal i alumnes majors d’edat però fins a 25 anys que estiguin empadronats a Els 
Hostalets de Pierola i que durant el curs 2022/23 estiguin cursant estudis d’Educació Infantil, 
Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius, estudis universitaris o màsters en centres 
públics o privats amb títol homologat. 

Els beneficiaris hauran d`estar matriculats durant el curs escolar 2022-2023 (inici del curs al 
setembre/octubre i finalització maig/juny). 

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.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

5. Documentació a presentar

- Imprès de sol·licitud de l’ajut, facilitat per l’Ajuntament o a la web municipal hostalets.cat/ajuts22.
- DNI original de la persona sol·licitant.
- DNI original 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 (cicles formatius, batxillerat i estudis universitaris).
-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 21/11 al 16/12) 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 2023. 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.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds a la present convocatòria resta condicionat a la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

S’iniciarà a partir del 21 de novembre de 2022 (o des de l’endemà de la data de publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPB si fos en data posterior al 21 de novembre), i finalitzarà el 16 
de desembre de 2022 (ambdós inclosos) i pels universitaris pendents de la resolució de la 
beca podran entregar el justificant de pagament fins el 31 de març de 2023.



Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès específic normalitzat, que estarà a disposició de 
les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola , i al web de l’Ajuntament: www.elshostaletsdepierola.cat 

Lloc de presentació: Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de dilluns a divendres, matins de 9 a 14 
hores, dijous de 17:00 a 19:00 hores (Plaça Cal Figueres, núm. 1, 08781 Els Hostalets de Pierola) i 
també a l’Oficina d’Atenció a Can Fosalba (Casal Montserrat) els dimecres de 9:00 a 13:00 hores, 
o, telemàticament, a través de la seu electrònica. 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Les sol·licituds pels estudiants majors d’edat hauran de ser signades pel mateix estudiant i les 
sol·licituds pels estudiants menors d’edat hauran de ser signades per la mare, pare o tutor/a legal 
de l’alumnat i s’hauran de presentar via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, o 
bé presencialment al registre de l’OAC.

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.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes 
que la regulen i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que hi consten o 
es declaren.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases reguladores serà 
el de concurrència pública no competitiva.

La tramitació del procediment de concessió en qualsevol de les seves fases es farà, de forma 
preferent, utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a l’efecte.

L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona BOPB

9. Criteris per la determinació de l’atorgament de subvencions

Aquesta convocatòria queda exceptuada de fixar l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord a 
l’establert a l’article 55.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu a procediments de 
concessió de subvencions. En conseqüència seran susceptibles de concessió aquelles sol·licituds 
que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.

S’atorgarà el 100% de l’import justificat, amb els límits màxims indicats en l’article 11 de les bases. 



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.

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

El crèdit per a aquesta convocatòria de subvencions està previst en el Pressupost de l'Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola corresponent a l’exercici 2022, amb una dotació de 55.000,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 326 48903 (subvencions escolaritzacions) 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

11. Import individualitzat de la subvenció 

L’import de l’ajut serà, com a màxim, de:

 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil I3
 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil I4
 50,00 € per l’alumne que cursi estudis d’educació Infantil I5
 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

Quadre resum:

Curs alumne Import màxim de l`ajut
Educació infantil I3   50,00 €
Educació infantil I4   50,00 €
Educació infantil I5   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 €

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió



L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Servei d’Educació

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i 
que estarà format per:

- La regidora d’Ensenyament
- La regidora d’Hisenda
- L’auxiliar administrativa d’Ensenyament

La resolució del procediment correspondrà a l’Alcaldia amb prèvia proposta de resolució de les 
Regidories d’Ensenyament i Hisenda.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar 
el crèdit total previst.

13. Termini de resolució i notificació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

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. 

La resolució d'atorgament indicarà les persones beneficiàries i l'import de la subvenció.

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que es tracta 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència pública no competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini màxim de deu dies des que s’aprova la concessió. 

La relació 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.

14. 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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha dictada, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de resolució, 
en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

15. Acceptació de la subvenció

http://www.elshostaletsdepierola.cat/


La sol·licitud de la subvenció constituirà, a tots els efectes, l'acceptació expressa de la subvenció 
per part de la persona beneficiària, sense necessitat de supeditar dita acceptació a la notificació de 
l'acord de concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

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.

17.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

- Despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres, dispositius informàtics, quota de 
material exclusivament pels alumnes que no utilitzen llibres ni substitutius, rebuts mensuals 
i, també, matrícula. 

- En cap cas l’ajut es podrà justificar amb el pagament de quotes de l’AMPA, ni el transport al 
centre escolar, ni el material escolar fungible.

18. Forma de pagament de la subvenció

La subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la 
persona beneficiària indicat a la sol·licitud, en el termini màxim de 2 mesos des de la data 
d’aprovació de la subvenció per part de l’Alcaldia.

19. Termini i forma de justificació de la subvenció

En virtut del que disposa l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, la documentació presentada en el tràmit de sol·licitud tindrà a tots els efectes el 
caràcter de documentació justificativa de la subvenció.

20. Revisió, revocació i renúncia

L’òrgan competent revocarà els ajuts concedits en cas d'alteració unilateral de les condicions per 
part de les persones beneficiàries, o de falsedat en les dades declarades. 

En cas de revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies a la persona beneficiària 
abans de resoldre. 

La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta 
que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat 
amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir-la.

21. Compatibilitat amb altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o 



conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la 
possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim. 

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

22. Publicació de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació 
de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat 
de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i 
Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

La resolució de concessió de la subvenció serà publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola.

23. Causes de reintegrament 

1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés. 

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu de la subvenció; per incompliment de l’obligació de justificar 
en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control 
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.

24. Obligats al reintegrament  

Respondran solidàriament les persones que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

25. Infraccions i sancions

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol 
IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament.

26. 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”....



27. 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.

28. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el compliment a la Llei orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) núm. 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, s’informa als sol·licitants que en tramitar el present ajut consentiu, que les 
vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb la finalitat 
de resoldre la subvenció sol·licitada. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a 
tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les 
mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades 
a dpd@elshostaletsdepierola.cat 
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió 
de l’activitat.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de 
juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar 
aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud d’ajut.”

SEGON.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds serà del dia 21 de novembre (o 
des de l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB si fos en data 
posterior al 21 de novembre), al 16 de desembre de 2022, 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 2022.

QUART.- Publicar les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel 
termini de 20 dies hàbils i la convocatòria mitjançant la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
BDNS,  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.

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=48&t=1922
 

mailto:dpd@elshostaletsdepierola.cat
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=1922


Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=2251

14.- MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP DE SUMEM PELS HOSTALETS, EN SUPORT A LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA A L’ANOIA SUD.

El regidor de SUMEM-CP, Sr. Daniel Vendrell Domínguez, procedeix a donar lectura a la moció:

Exposició de motius:
L’Anoia Sud és una realitat territorial de la comarca de l’Anoia que agrupa els municipis situats al 
sud d’aquesta comarca i que concentra un volum de població de més de 42.500 persones segons 
les dades de 2020.

L’Àrea Bàsica Policial Anoia té la seva única Comissaria de la Policia de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra ubicada a la ciutat d’Igualada i presta servei al conjunt de la comarca. Al llarg dels 
darrers vint anys l’estructura demogràfica de l’Anoia s’ha transformat notablement de tal manera 
que l’Anoia Sud, que el 2000 tenia una població de 25.000 habitants, ha passat al 2020 als 42.500 
habitants.

Com a conseqüència d’aquesta important evolució demogràfica, la planificació de la distribució i 
organització dels efectius policials de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que es va implementar a 
l’Anoia amb el desplegament dels Mossos com a policia integral el novembre de 2004, presenta un 
desajust evident amb l’estructura oblacional actual i, per tant, amb l’evolució de les necessitats del 
servei policial que s’ha produït en paral·lel a l’increment demogràfic.

Així mateix, la distància existent entre la Comissaria d’Igualada i els municipis més poblats de l’Anoia 
Sud, Piera, Masquefa, Hostalets de Pierola, i els dèficits existents en les infraestructures viàries que 
comuniquen la capital de la comarca amb l’Anoia Sud fa que els temps de reacció i resposta policial 
a les incidències que es produeixen en aquesta zona siguin excessivament alts.

Proposta d’acords:

1. Rebutjar la negativa, per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 
desenvolupar els acords per unanimitat del 6 de juny de 2022 de la comissió de seguretat del 
Parlament de Catalunya sol·licitant millores en l’organització del cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia 
Sud.

2. Instar al Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya a:

● La reorganització de l’estructura funcional de l’Àrea Bàsica Policial Anoia de tal manera que es 
doti l’Anoia Sud d’una Comissaria ubicada en aquesta zona que presti els serveis policials al conjunt 
dels municipis d’aquesta zona.
● Dur a terme les actuacions necessàries, tan a nivell funcional i dotació d’efectius policials, com 
d’infraestructures i disposició de la Comissaria, abans de finalitzar l’any 2023.

3. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i al Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=2251


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=48&t=2266

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=2880

15.- MOCIÓ NO RESOLUTIVA, QUE PRESENTA EL GRUP DE SUMEM PELS HOSTALETS, PER 
DEMANAR QUE FGC NO ELIMINI ELS TRENS D’IGUALADA A BARCELONA.

El regidor de SUMEM-CP, Sr. David Alvarez Florentin, procedeix a donar lectura a la moció:

Atès que el Contracte Programa i el Pla d’Actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) 2022-2026 contempla la supressió de l’actual tren de la línia R6 i R60 Llobregat-Anoia 
d’Igualada a Barcelona.

Atès que el Contracte Programa i el Pla d’Actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) 2022-2026 contempla que tots els trens amb origen o destí a Igualada hagin de fer 
transbordament a Martorell.

Atès que l’actual temps de viatge fins a Barcelona és d’1 hora i 29 minuts i que amb el 
transbordament a Martorell aquest augmentarà.

Atès que la situació d’emergència climàtica fa necessària la promoció del transport públic tot fent 
que aquest guanyi competitivitat.

Sotmetem a la consideració del Ple l’interès i la necessitat de les manifestacions següents:

1- L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola expressa la necessitat de demanar a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) que el Contracte Programa i el Pla d’Actuació 2022-2026 mantingui 
els trens de la línia Llobregat-Anoia amb origen a Igualada i destí a Barcelona, i viceversa.

2- L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola expressa la necessitat de demanar a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) que el Contracte Programa i el Pla d’Actuació 2022-2026 elimini el 
transbordament a Martorell dels trens de la línia Llobregat-Anoia amb origen a Igualada i destí a 
Barcelona, i viceversa.

3- L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola expressa la necessitat de demanar a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) que expliqui amb claredat i transparència totes les mesures incloses 
al Contracte Programa i el Pla d’Actuació 2022-2026 i els seus efectes per la línia Llobregat-Anoia 
d’Igualada a Barcelona.

Instem a traslladar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la Unió Empresarial de l’Anoia, a la Cambra de Comerç 
de l’Anoia, a COOO i a UGT.
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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=48&t=2893

 
Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=3298

16.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES 
DEL NÚM. 475/2022 AL NÚM. 601/2022.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=3311

17.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=4355

18.- PRECS I PREGUNTES.

El grup de SUMEM-CP presenta al Ple les següents preguntes:

Ens consta que el club de futbol ha entrat varies instancies comentant deficiències de les seves 
instal·lacions i no s’han contestat.
-Com es reciclen les papereres de la via pública?
-Ens poden explicar amb quin camió es recull el porta/porta.
-Quin criteri s’ha pres per multar al carrer Església a partir del carrer Montserrat cap amunt?
-Hem vist per les xarxes socials que han fet un viatge a Paris per visitar unes instal·lacions, ens 
poden dir quin cost ha tingut el viatge per l’Ajuntament?

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=4364

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

El fi de la sessió es troba a continuació: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=48&t=22088

L`alcalde La secretària
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