
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 13 D’ABRIL 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 13 d’abril 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 MINUTA D`ACTA DE LES JUNTES DE GOVERN DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 A L’ADF 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 25 de febrer de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021: 

Regidoria Medi Ambient 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2021 ADF dels Hostalets de Pierola 

Destinataris ADF dels Hostalets de Pierola 

CIF/DNI CIF G63038251 

Import  Total 3.000,00€ 

Data Atorgament 24/11/2021 

Aplicació pressupostària 1721 48904 - Subvenció ADF  
 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 25/2/2022 i 28/2/2022 

Número registre 
justificació 

1146/2022 i 1156/2022 

Import justificat 3.036,21€ 



 

 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’ADF dels Hostalets 
de Pierola, en data 9 de desembre de 2021 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar 
la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

• Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts.  
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS.  
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció.  
• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 3.000,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 3.036,21€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 3.000,00€ 
BESTRETES SATISFETES 0,00€ 
PENDENT DE PAGAMENT 3.000,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2021 a l’Associació ADF dels 
Hostalets de Pierola per un import de 3.000,00 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a l’Associació 
ADF dels Hostalets de Pierola per un import de tres mil euros (3.000,00€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1721 48904 del pressupost de l’exercici 2021. 
 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

Tercer.-  Ordenar el pagament del total de la subvenció (3.000,00 euros) degudament justificada 
per a l’any 2021 a l’Associació ADF dels Hostalets de Pierola.  
 
Quart.- Requerir a l’Associació ADF des  Hostalets de Pierola, que una vegada efectuats els 
pagaments de les factures presentades en el compte justificatiu, aportin els corresponent justificants 
de pagament de les mateixes, en el termini màxim d’un mes de l’endemà de la recepció de la 
notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 A 
L’ASSOCIACIÓ VEC K-9 RESCUE.  
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 22 de febrer de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021: 
 

 
 
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). 
 

Regidoria Acció de Govern 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2021 Associació VEC K-9 RESCUE 

Destinataris Associació VEC K-9 RESCUE 

CIF/DNI G67332726 

Import  Total 3.150,00€ 

Data Atorgament 14/04/2021 

Aplicació pressupostària 135 48951  

Bestreta concedida 2.362,50€ 

Data registre justificació 22/02/2022 i 8/03/2022 

Número registre 
justificació 

1060/2022 i 1498/2022 

Import justificants 4.215,01€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

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 el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’Associació VEC 
K-9 RESCUE en data 12 de maig de 2021 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar 
la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts 

- Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RGLS. 

- Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 
- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 

instruments reguladors de la concessió de la subvenció. 
 
Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora i de la tècnica del servei. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 3.150,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 4.215,01€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2021 a l’Associació VEC K-9 
RESCUE per un import de 3.150,00 euros 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 A LA 
PARRÒQUIA DE SANT PERE DELS HOSTALETS DE PIEROLA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 1 de març de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021: 

Regidoria Acció Social   

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2021 Parròquia Sant Pere dels Hostalets de Pierola 



 

 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i la Parròquia de 
Sant Pere dels Hostalets de Pierola en data 23 d’abril de 2021 en el qual s’estableix que el beneficiari 
haurà d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Compte Justificatiu amb aportació de justificants de despesa”, emplenat degudament i 
aportant la documentació requerida en dit document, al registre general d’entrada de 
l’Ajuntament o per correu digital amb signatura electrònica.  

Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora i de la tècnica del servei. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 12.000,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 12.022,23€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2021 a la Parròquia de Sant Pere 
dels Hostalets de Pierola per un import de 12.000,00 euros 

Destinataris Parròquia Sant Pere dels Hostalets de Pierola 

CIF/DNI CIF R5800328C 

Import  Total 12.000,00€ 

Data Atorgament 10/02/2021 

Aplicació pressupostària  
 231 48963  Conveni Caritas 

Bestreta concedida 9.000,00€ 

Data registre justificació 01/03/2022 i 03/03/2022 

Número registre 
justificació 

1176/2022 i 1252/2022 

Import justificants 12.022,23€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 
ASSOCIACIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 24 de febrer de 2021 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2020: 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’Associació Aula 
de Música de Cal Figueres, en data 16 de març de 2021 en el qual s’estableix que el beneficiari 
haurà d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

Regidoria Ensenyament 

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2021 Aula de Música de Cal Figuers 

Destinataris ASSOCIACIÓ AULA DE MÚSICA DE CAL FIGUERES  

CIF/DNI CIF G64293079 

Import  Total 130.000,00€ 

Data Atorgament 10-3-2021 

Aplicació pressupostària 
326 48924 – SUBVENCIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES.  
 

Bestreta concedida 97.500,00 € 

Data registre justificació 15/02/2022 

Número registre 
justificació 

950/2022 

Import justificat 130.439,18€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

• Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts.  
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS.  
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció.  
• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

 
 
Vista la documentació presentada, l’informe tècnic i l’informe de fiscalització de la secretària-
interventora 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

SUBVENCIÓ 130.000,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 130.439,18€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 130.000,00€ 
BESTRETES SATISFETES 97.500,00€ 
PENDENT DE PAGAMENT 32.500,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2021 a i l’Associació Aula de Música 
de Cal Figueres per un import de 130.000,00 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a i l’Associació 
Aula de Música de Cal Figueres per un import de cent trenta mil euros (130.000,00€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 326 48924 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de trenta-do mil cinc-cents euros (32.500,00€) un cop descomptades 
les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada de l’any 2021 a i 
l’Associació Aula de Música de Cal Figueres. 
 
Quart.- Comunicar el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció municipal 
als efectes oportuns. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 A 
L’ASSOCIACIÓ DISPIERA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 27 de febrer de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021: 



 

 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 27/10/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 de desembre 
de 2016 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist el pacte 6è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’Associació Dispiera 
en data 27 de desembre de 2021 en el qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar la següent 
documentació per justificar la subvenció atorgada: 
 

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els 
resultats obtinguts 

- Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RGLS. 

- Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 
- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 

instruments reguladors de la concessió de la subvenció. 
 
Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria d’acció de govern i l’informe de 
fiscalització de la secretària-interventora i de la tècnica del servei. 
 
Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
 
  

Regidoria Acció Social   

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa 

Objecte Conveni 2021 Dispiera 

Destinataris 
Dispiera, Associació de famílies amb fills discapacitats 
psíquics de Piera 

CIF/DNI CIF G63553887 

Import  Total 3.000,00€ 

Data Atorgament 26/05/2021 

Aplicació pressupostària  
 231 48942 Conveni Dispiera 

Bestreta concedida 2.250,00€ 

Data registre justificació 27/02/2022 i 25/03/2022 

Número registre 
justificació 

629/2022 i 1643/2022 

Import justificants 3.068,26€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 



 

 

SUBVENCIÓ 3.000,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 3.068,26€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la justificació de la subvenció atorgada l’any 2021 a l’Associació Dispiera per 
un import de 3.000,00 euros 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
7.- DEIXAR SENSE EFECTE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER CONCESSIÓ DIRECTA A 
L’ASSOCIACIÓ DE BOMBERS  VOLUNTARIS DE PIERA 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la setena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 31 de desembre de 2021, la Junta de Govern local va aprovar la concessió de la 
subvenció a l’Associació de Bombers Voluntaris de Piera, mitjançant el procediment de concessió 
directa, que es detalla a continuació: 
 

Regidoria  Alcaldia 

Tipus expedient Subvenció concessió directa 

  Control d'incendis forestals així com les 
Objecte tasques d'assistència a la població civil 
  en moments d'urgència 

Destinatari Associació de Bombers Voluntaris de Piera 

CIF/DNI G62778170 

Import total 1,500,00€ 

Data Atorgament 31/12/2021 

Aplicació pressupostària 136 48935 - Conveni Bombers de Piera 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer de 2022 
 
 
Atès que el Conveni no es va arribar a formalitzar amb la signatura per part d’ambdues parts, i que 
per tant no s’ha justificat la subvenció per a l’exercici 2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte la subvenció atorgada a l’Associació de Bombers de Piera per un 
import de 1.500,00€, concedida en règim de concessió directa per a sufragar la despesa provocada 



 

 

en el control d’incendis forestals i les tasques d’assistència a la població civil en moments 
d’urgència, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de 
desembre de 2021, que es va aprovar l’atorgament d’aquesta subvenció. 
 
SEGON.- Anul·lar el document comptable AD per un import de 1.500,00€. 
 
TERCER.- Notificar a l’Associació de Bombers  Voluntaris de Piera el present acord. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L’ANNEX ECONÒMIC CONVENI XARXA TET PEL PFI-PTT CURS 2021-
2022. 
 
La senyora secretària dona lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia: 
 
Punt. 5.1. Annex econòmic Conveni Xarxa TET pel PFI-PTT curs 2021-2022  
 
Atès que la Xarxa Intermunicipal de transició escola – treball de l’Anoia Sud està formada pels 
Ajuntaments de: Cabrera d’Anoia, Els Hostalets de Pierola, Capellades, La Pobla de Claramunt, La 
Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Masquefa i Piera. 
 
Atès que l’Ajuntament en la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 13 d’octubre de 
2021 va acordar, entre d’altres assumptes, aprovar el Conveni de col·laboració entre els 
Ajuntaments de l’Anoia Sud relatiu a la col·laboració pels programes de formació i inserció en la 
modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) 2021-2025. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de l’Anoia Sud relatiu a la col·laboració pels 
programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) 2021-2025 
signats pels ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Els Hostalets de Pierola, Capellades, La Pobla de 
Claramunt, La Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Masquefa i Piera en el que es comprometen 
a realitzar la Programa de Qualificació Professional Inicial en la modalitat de Pla de Transició al 
Treball (PTT) de manera conjunta i coordinada. 
 
Atès que els Ajuntaments sotasignants del conveni esmentat al paràgraf anterior acorden sol·licitar 
en xarxa a la Diputació de Barcelona suport econòmic per aquest programa, mitjançant ’Ajuntament 
de Piera que exercirà com a ens gestor. La subvenció que rebi l’Ajuntament de Piera per aquest 
programa en xarxa ha de revertir en el cost total del programa ajudant a minorar les aportacions 
dels ajuntaments sotasignants. 
 
Atès que en data 18 de febrer de 2022 (registre d’entrada núm.: 720) l’Ajuntament de Piera presenta 
l’Annex econòmic conveni Xarxa TET pel PFI-PTT curs 2021-2022 amb el detall següent: 
 

Pressupost 2021-2022 

CONCEPTE COST TOTAL CURS  COST 2021 COST 2022 APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA  

Tutora PTT contractada a través de l’Associació per 
la Creació d’Estudis i Projectes Socials - CEPS 

 

36.776,00€ 12.871,80€ 23.904,20€ 210/326/22799 

Personal expert professional per Auxiliar en activitats 
d’oficina 

12.600,00€ 5.070,00€ 7.530,00€ 210/326/22799 



 

 

Material formació mòdul B dels dos grups (dossiers 
de fotocòpies, carpetes, tòner, fulls, etc.) i material 
fungible per a impartir la formació professional del 
mòdul A d’Aux. Oficina.  

2.500,00€ 1.027,80€ 

 

400,00€ 

772,20€ 

 

300,00€ 

210/326/2200 
(1.800,00€) 

103/920/2200 
(fotocòpies 700,00€) 

Telèfon  1.300,00€ 400,00€ 900,00€ 401/326/22200 

Ús aules de la Nau (Piera) (neteja, manteniment i 
subministres aigua, llum i calefacció) 

10.900,00€ 3.700,00€ 7.200,00€ No s’imputa a la 
subvenció ni als 
ajuntaments de la 
Xarxa TET Anoia 
Sud   

Aula Número 1 del CTC (Masquefa) 5.000,00€ 1.700,00€ 3.300,00€ No s’imputa a la 
subvenció ni als 
ajuntaments de la 
Xarxa TET Anoia 
Sud   

TOTAL  69.076,00€ 25.169,60€ 43.906,40€ 
 

TOTAL COSTOS QUE S’IMPUTARAN AL 
PROJECTE (SENSE ÚS DE LES AULES)  

53.176,00€ 
19.769,60€ 33.406,40€ 

 

  
  

 

COST TOTAL  69.076,00€ 
APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 25.694,38€ 
APORTACIÓ AJUNTAMENT DE PIERA ÚS AULES  10.900€ 

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MASQUEFA ÚS AULES 5.000€ 

APORTACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE LA XARXA TET ANOIA SUD  27.481,62€ 

 

COST TOTAL 2021-2022 69.076,00€ 
2021 25.169,60€ 

2022 43.906,40€ 
 

DESGLOSAMENT DE LES APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS 

Ajuntament de Cabrera d’Anoia 
963,86€ 
 

Ajuntament de Capellades 
3.367,48 € 
 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
1.941,65 
 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
1.398,57 € 
 

Ajuntament de La Torre de Claramunt 
2.441,01 € 
 

Ajuntament de Masquefa 
6.098,08 € + aportació ús aules  
 

Ajuntament de Piera 
10.399,63 € + aportació ús aules  
 

Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
871,34 € 
 

Total  
27.481,62€ 
 

 
  
La regidoria d’ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’Annex econòmic conveni Xarxa TET pel PFI-PTT curs 2021-2022. 



 

 

 
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) per un import de MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS, AMB SEIXANTA-CINC (1.941,65€) corresponent a la liquidació l’Annex 
econòmic conveni Xarxa TET pel PFI-PTT curs 2021-2022 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
326 46201 Xarxa TET - Ajuntament de Piera del pressupost municipal 2022 a favor de l’Ajuntament 
de Piera. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als Ajuntaments de Cabrera d’Anoia, Els Hostalets de Pierola, 
Capellades, La Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Masquefa i Piera. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten.  
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 No se’n formulen.  
 
 
 
I essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 


