
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 9 DE MARÇ DE 
2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter ordinari, a distància per mitjans 
electrònics vàlid. 
 
Assistents: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls,  Sr. Primer tinent d’alcalde: Jordi 
Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals i tercera tinent d’alcalde: Sra. Irene 
Abad Gil. 
 
Absent: Cap. 
 
A 9 de març de 2022 es reuneix la Junta de Govern local en sessió ordinària, en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb 
l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la Sra. secretària-interventora de la 
corporació, na M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte. 
 
Essent les dinou hores, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se els següents 
acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTES D`ACTA DE LES JUNTES DE GOVERN DEL DIA 23 DE FEBRER DE 
2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
2.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ 2022 AMB EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
En data 7 de novembre de 2019 l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va signar un compromís de 
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia d’encàrrec a l’àmbit d’estratègies per a l’Ocupació 
de la corporació comarcal pel desenvolupament del Servei Local d’Orientació Laboral al municipi 
dels Hostalets de Pierola pels exercicis 2019-2024. 
 
Atès que en data 30 de novembre de 2021 el Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el Catàleg de 
Serveis als municipis pel període 2022 on s’hi troba emmarcada l’esmentada actuació.  
 
Atès que és voluntat d’ambdues parts actualitzar l’annex al conveni en matèria de Promoció 
Econòmica pel període 2022. 
  
Atès que en el pressupost municipal de 2022 existeix la partida 241 46516: Transferència Consell 
Comarcal Servei Ocupació - SLO.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juliol de 2019 de delegació de competències.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 



 

 

PRIMER. – APROVAR l’Annex del Conveni Marc de Cooperació i suport entre l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia relatiu al Catàleg de Serveis als Municipis pel 
període 2022, en matèria de Promoció Econòmica amb el Servei d’Orientació Laboral. 
 
SEGON.- FACULTAR el Sr. alcalde per tal que amb poder tan ampli com sigui possible, pugui signar 
el conveni esmentat fins a la seva formalització i vigència. 
 
TERCER.- CONSIGNAR l’esmenta despesa a la partida 241 46516: Transferència Consell 
Comarcal Servei Ocupació, per un import total de 28.715,40€. 
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN FONTIMACRH 2021.  
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 2 de juny de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de la  
subvenció a l’entitat festiva sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, que es detalla a continuació: 
 

 
Atès que el termini màxim per justificar aquesta subvenció era fins el dia 28 de febrer de 2022. 
 
Atès que en data 22 de gener de 2022, registre entrada 2022/343 l’Associació de Veïns de Can 
Fontimarch  presenta escrit de renúncia a la subvenció, perquè degut a la situació sanitària 
vinculada a la  Covid-19 no van poder dur a terme les activitats previstes per la seva Festa Major 
2021  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents: 
 

Regidoria Festes 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

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

Destinataris ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN FONTIMARCH 

CIF/DNI G66907072 

Import  Total 2.625,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’associació de Veïns de Can 
Fontimarch, per import de 2.625,00 €, concedida en règim de concurrència competitiva per  fomentar 
activitats lúdiques i festives que complementin la competència municipal i que fomentin les relacions 
entre les persones, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 2 
de juny de 2021, en l’apartat de concessió expressa d’aquesta subvenció. 
 
Segon.- Anul·lar el document comptable A número operació 220210004097 i D número operació  
220210004176 per un import de 2.625,00 euros 
 
Tercer.-  Notificar a l’Associació de Veïns de Can Fontimarch el present acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
4.-  ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA  DE LA SUBVENCIÓ PER CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN MARCET 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 2 de juny de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de la  
subvenció a l’entitat festiva sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, que es detalla a continuació: 
 

 
Atès que el termini màxim per justificar aquesta subvenció era fins el dia 28 de febrer de 2022. 
 
Atès que en data 23 de febrer de 2022, registre entrada 2022/1101 l’Associació de Veïns de Can 
Marcet  presenta escrit de renúncia a la subvenció, perquè degut a  motius de Covid-19 no han 
pogut celebrar la Festa Major del barri.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

Regidoria Festes 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

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

Destinataris ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CANMARCET 

CIF/DNI G65123820 

Import  Total 3.800,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

 
Primer.- Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’associació de Veïns de Can 
Marcet, per import de 3.800,00 €, concedida en règim de concurrència competitiva per  fomentar 
activitats lúdiques i festives que complementin la competència municipal i que fomentin les relacions 
entre les persones, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 2 
de juny de 2021, en l’apartat de concessió expressa d’aquesta subvenció. 
 
Segon.- Anul·lar el document comptable A número operació  220210004097 i D número operació  
220210004169 per un import de 3.800,00 euros 
 
Tercer.-  Notificar a l’Associació de Veïns de Can Marcet el present acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA  DE LA SUBVENCIÓ PER CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE TECA I FESTA 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 2 de juny de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de la  
subvenció a l’entitat festiva sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, que es detalla a continuació: 
 

 
Atès que el termini màxim per justificar aquesta subvenció era fins el dia 28 de febrer de 2022. 
 
Atès que en data 1 de març de 2022, registre entrada 2022/1173 Teca i Festa  presenta escrit de 
renúncia a la subvenció, perquè en motiu de la  Covid-19 i de les restriccions que durant l’any 2021 
es van haver de complir no van poder realitzar cap de les seves activitats programades. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

Regidoria Festes 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

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

Destinataris TECA I FESTA 

CIF/DNI G66356106 

Import  Total 3.580,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 338 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

Primer.- Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a Teca i Festa, per import de 
3.580,00 €, concedida en règim de concurrència competitiva per  fomentar activitats lúdiques i 
festives que complementin la competència municipal i que fomentin les relacions entre les persones, 
i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 2 de juny de 2021, en 
l’apartat de concessió expressa d’aquesta subvenció. 
 
Segon.- Anul·lar el document comptable A número operació 220210004097 i D número operació  
220210004177 per un import de 3.580,00 euros 
 
Tercer.-  Notificar a Teca i Festa el present acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA  DE LA SUBVENCIÓ PER PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
DIRECTA A L’AMPA  DE LA LLAR D’INFANTS LA GRANOTA 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 24 de novembre de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de la  
subvenció a l’Associació AMPA de la Llar d’Infants la Granota sense ànim de lucre dels Hostalets 
de Pierola, mitjançant el procediment de concessió directa, que es detalla a continuació: 
 

 
Atès que el termini màxim per justificar aquesta subvenció era fins el dia 28 de febrer de 2022. 
 
Atès que en data 9 de febrer de 2022, registre entrada 2022/681 l’AMPA de la Llar d’Infants la 
Granota  presenta escrit de renúncia a la subvenció, perquè en motiu de la  Covid-19 i de les 
restriccions que durant l’any 2021 es van haver de complir no van poder realitzar cap de les seves 
activitats programades. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

Regidoria Ensenyament 

Tipus expedient Subvencions concessió directa 

Objecte 
Fomentar diverses activitats extra-escolars dins l`àmbit 
socio-educatiu per tal de fomentar l’entorn i convivència 
escolar durant l’anualitat  

Destinataris AMPA LLAR INFANTS LA GRANOTA 

CIF/DNI G66356106 

Import  Total 1.350,00€ 

Data Atorgament 24/11/2021 

Aplicació pressupostària 320 48937 – AMPA llar infants 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

Primer.- Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’AMPA de la Llar d’Infants la 
Granota, per import de 1.350,00 €, concedida en règim de concessió directa per  fomentar diverses 
activitats extra-escolars dins l`àmbit socio-educatiu per tal de fomentar l’entorn i convivència escolar 
durant l’anualitat, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 24 de 
novembre de 2021, que es va aprovar l’atorgament d’aquesta subvenció. 
 
Segon.- Anul·lar el document comptable AD per un import de 1.350,00 euros 
 
Tercer.-  Notificar a l’AMPA de la Llar d’Infants La Granota el present acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
7.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS LITERARI SANT JORDI 2022 
 
La senyora secretària dona lectura a la setena proposta de l’ordre del dia: 
 

 
Vist que la regidoria  de Cultura vol impulsar i organitzar un concurs literari, tant  de  l’àmbit de la 
prosa com de la poesia, que reconegui i promogui la creació literària dels habitants dels Hostalets 
de Pierola i així celebrar la festivitat de Sant Jordi.  
 
Vist que s’han redactat per la regidoria de Cultura les Bases reguladores de la convocatòria del 
concurs literari de Sant Jordi 2022, en les diferents modalitats i categories. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor en relació a l’existència de consignació pressupostària suficient 
i adequada per dur a terme el concurs literari de Sant Jordi 2022 a l’aplicació 334 22609  “Activitats 
culturals“ en el Pressupost de l’exercici 2022, dins l’informe de fiscalització de l’expedient de 
convocatòria i bases específiques fase A 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist que en la Base 13.3 de l’esmentada Ordenança, preveu que les Bases Específiques s’han de 
sotmetre a informació pública, mitjançant publicació del corresponent edicte al BOP. 
 
Vist que  en la Base 48a.3) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022  preveu 
que les  convocatòries seran anunciades, entre altres, mitjançant el tauler d’anuncis, web municipal, 
tramesa de circulars a les entitats, etc., i es garantirà, en tot cas, el seu coneixement efectiu per part 
de tots els potencialment beneficiaris. 
 
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 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient 
Aprovació bases i convocatòria Concurs Literari Sant Jordi 
2022 

Objecte Premis Concurs Literari Sant Jordi 2022 

Destinataris 
Persones residents o vinculades amb els Hostalets de 
Pierola 



 

 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local a proposta de la regidoria de Cultura l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria  del Concurs literari de Sant 
Jordi 2022, en les diferents modalitats  i categories amb el següent text: 
 

“BASES CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2022 ALS HOSTALETS DE PIEROLA 

 

1. PARTICIPANTS 

1.1.- Poden participar totes les persones residents o vinculades amb Els Hostalets de Pierola. 

1.2.- S’estableixen tres categories: 

- Infantil fins a 16 anys 

- Adulta a partir de 16 anys 

- Il·lustració infantil fins a 12 anys 

 

2. OBRES CONCURSANTS 

2.1.- El tema és lliure però cal estar ambientat o tenir relació amb Els Hostalets de Pierola. 

2.2.- La modalitat tant pot ser prosa o poesia indiferentment. 

2.2.- Els treballs es presentaran en català, en qualsevol format i fins a un màxim de 1.000 paraules. 

2.3.- Els treballs il·lustrats podran seguir qualsevol tècnica pictòrica. 

2.4.- Només s’acceptarà una obra per participant i haurà de ser individual. 

 

3. LLIURAMENT DELS TREBALLS 

3.1.- Cal presentar les obres per correu electrònic a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat. El correu 

ha de portar per assumpte «Concurs Sant Jordi» i cal adjuntar el full d’inscripció disponible a 

elshostaletsdepierola.cat/santjordi22. 

3.2.- La data límit per a la presentació dels treballs concursants és el 17 d’abril a les 23.59 h.  

 

4. PREMIS Hi haurà tres premis per cada categoria: 

Categoria infantil: 

1r premi: 75€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals.  

2n premi: 50€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals. 

 3r premi: 25€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals.  

 

Categoria adults: 

1r premi: 150 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi. 

 2n premi: 100 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi.  

3r premi: 75 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi. 

 

 



 

 

Categoria il·lustració infantil: 

Un premi de 50€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals. 

 

5. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

Aquests premis es faran efectius mitjançant transferència bancària una vegada justificat l’import en 

despeses realitzades als establiments i comerços locals. 

El termini per a la justificació serà a partir del dia 25 d’abril fins el dia 16 de maig de 2022, ambdós 

inclosos. 

 

6. JURAT 

El Jurat estarà format per persones relacionades en l’àmbit de la cultura i l’educació del municipi, un 

representant de cada partit polític i el tècnic de cultura. 

 

7. VEREDICTE 

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el diumenge 25 d’abril de 2021 a les 19.00 a l’auditori Cal 

Figueres i a través del canal municipal de Youtube. Les obres premiades es notificaran prèviament per 

assegurar la seva assistència a l’acte del veredicte. 

 

8. PUBLICITAT I DIFUSIÓ 

8.1- L’Ajuntament es reserva el dret de comunicar i/o publicar les obres premiades en qualsevol dels 

suports municipals. 

 

9. ALTRES DISPOSICIONS 

9.1.- La participació en el concurs queda vinculada a l’acceptació d’aquestes bases. 

9.2.- Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses. 

9.3.- Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pel membres del jurat i l’organització.  

9.4.- Les obres presentades queden exemptes de qualsevol dret d’autor i reclamació en aquest   sentit 

 

10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL 

Les dades dels concursants són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. 

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la Llei 3/2018 

LOPD- GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de 

conservació és el preceptiu per Llei. 

El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre 

i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 

El participant, accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament dels 

Hostalets de Pierola relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte. 

 

11. EXCLUSIÓ DE PERCEBRE ELS PREMIS 

Els premiats que tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i també amb 



 

 

l’empresa municipal Hoserpi SLU, o qualsevol dels organismes públics que tingui delegat l’Ajuntament 

el seu cobrament en voluntària o la via executiva, no podran percebre cap premi.” 

 
Segon.- Sotmetre-les a informació pública per un termini de vint dies mitjançant publicació del 
corresponent edicte al BOP i al e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament així com fer-ne difusió  
a la pàgina web municipal. 
 
En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dins el període d’informació pública,  
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. 
 
Tercer.- Aprovar, simultàniament al període d’informació pública, la convocatòria per participar en 
el concurs literari de Sant Jordi 2022, condicionada en qualsevol cas, a l’aprovació definitiva de les 
bases. 
 
Quart.-  Establir que el termini pel lliurament del treballs serà del dia 11 al 17 d’abril de 2022  
 
Cinquè.- Autoritzar (fase A) la despesa per un import màxim de 525,00 euros amb  càrrec a 
l’aplicació pressupostària  334 22609  “Activitats culturals” “ del pressupost municipal vigent 
corresponent al premi establert a les bases reguladores. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord  a la Intervenció de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten.  
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I essent les dinou hores i vint-i-set minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 
 


