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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 25 DE MAIG 
DE 2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter ordinari. 
 
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 25 de maig 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 vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la 
sessió adoptant-se els següents acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTA D`ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 13 D’ABRIL DE 
2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 A 
AAVV CAN FOSALBA – CULTURA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona 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 les 
subvencions a les entitats festives, culturals i esportives sense ànim de lucre dels Hostalets 
de Pierola, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
Atès que en data 21 de febrer  de 2022  es va  presentar la justificació en relació a la 
següent subvenció atorgada durant l’any 2021 dins d’aquesta concessió i un cop revisada es 
va fer un requeriment de la documentació presentada en data 27 d’abril de 2022 aportant la 
documentació requerida el dia 6 de maig de 2022  
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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). 
 
Vista  la Base 19 “Termini i Forma de Justificació”  de les Bases reguladores específiques 
per a la concessió de subvencions a entitats culturals, esportives i festives sense ànim de 
lucre dels Hostalets de Pierola mitjançant concurrència competitiva, aprovades per la Junta 
de Govern en data  10 de febrer de 2021 ,en la qual s’estableix que el beneficiari haurà 
d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada i la data límit per 
presentar-la: 
 
“1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 
l’any següent a la convocatòria. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la web municipal i a l’oficina d’atenció al ciutadà  de 
l’Ajuntament, i revestirà la forma de: 
 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

Objecte 
Fomentar activitats i/o projectes que complementin la 
competència municipal i que, a més promoguin la cultura 
popular catalana i el patrimoni cultural del municipi 

Destinataris AAVV CAN FOSALBA - CULTURA 

CIF/DNI G65123804 

Import  Total 5.761,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals 

Bestreta concedida 4.320,36 € 

Data registre justificació 
21-02-2022 presentació documentació justificativa  
27-04-2022 requeriment documentació 
06-05-2022 presentació documentació requerida 

Número registre 
justificació 

2022/1054 
2022/2285 

Import justificants 
6.528,75 € presentats per l’entitat 
5.309,80 € validats correctament 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 
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Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en 
cada activitat i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la 

subvenció concedida. 

2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la 
seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

4) Còpia de la publicitat de tots els actes que hagin estat subvencionats en el 
projecte presentat a l’hora de sol·licitar la subvenció on haurà de figurar el logotip 
de l’Ajuntament com a entitat col·laboradora en els mateixos. Aquest logotip 
haurà de complir amb els requeriments del manual d’imatge corporativa de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola: elshostaletsdepierola.cat/ajuntament/logo 

5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.”  

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

SUBVENCIÓ 5.761,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 5.309,80€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 1.218,95€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 451,20€ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 5.309,80€ 
BESTRETES SATISFETES 4.320,36€ 
PENDENT DE PAGAMENT 989,44€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada en la concessió de concurrència 
competitiva    l’any 2021 a AAVV CAN FOSALBA - CULTURA per un import de 5.309,80 
euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a AAVV 
CAN FOSALBA - CULTURA  per un import de cinc mil tres cents nou euros amb 
vuitanta-cèntims  (5.309,80€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 48990 
Subvencions C. Competitiva Entitats Culturals del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de nou cents vuitanta-nou euros amb quaranta-quatre 
cèntims (989,44€) un cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la 
subvenció degudament justificada de l’any 2021 a  AAVV CAN FOSALBA – CULTURA 
 
Quart.-  Donar de baixa l’import restant de 451,20€ amb números operacions 
220210004097 i 220210004170 corresponents a les fases A i D. 
 
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 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 A 
SOCIETAT CAÇADORS ELS HOSTALETS DE PIEROLA 
 
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 les 
subvencions a les entitats festives, culturals i esportives sense ànim de lucre dels Hostalets 
de Pierola, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
Atès que en data 28 de febrer  de 2022  es va  presentar la justificació en relació a la 
següent subvenció atorgada durant l’any 2021 dins d’aquesta concessió i un cop revisada es 
va fer un requeriment de la documentació presentada en data 18  de maig  de 2022 
aportant la documentació requerida el dia 24 de maig de 2022 : 
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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). 
 
Vista  la Base 19 “Termini i Forma de Justificació”  de les Bases reguladores específiques 
per a la concessió de subvencions a entitats culturals, esportives i festives sense ànim de 
lucre dels Hostalets de Pierola mitjançant concurrència competitiva, aprovades per la Junta 
de Govern en data  10 de febrer de 2021 ,en la qual s’estableix que el beneficiari haurà 
d’aportar la següent documentació per justificar la subvenció atorgada i la data límit per 
presentar-la: 
 
“1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 
l’any següent a la convocatòria. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la web municipal i a l’oficina d’atenció al ciutadà  de 
l’Ajuntament, i revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

Objecte 
Fomentar activitats i /o projectes que complementin la 
competència municipal i promoure la pràctica esportiva 

Destinataris SOCIETAT DE CAÇADORS DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

CIF/DNI G58548520 

Import  Total 1.930,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data registre justificació 
01-03-2022 data presentació 28-02-2022 
24-05-2022 

Número registre 
justificació 

2022/1181 
2022/2651 

Import justificants 1.139,80 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 
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1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada 
activitat i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

concedida. 

2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles 
i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

4) Còpia de la publicitat de tots els actes que hagin estat subvencionats en el projecte 
presentat a l’hora de sol·licitar la subvenció on haurà de figurar el logotip de 
l’Ajuntament com a entitat col·laboradora en els mateixos. Aquest logotip haurà de 
complir amb els requeriments del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola: elshostaletsdepierola.cat/ajuntament/logo 

5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.”  

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

SUBVENCIÓ 1.930,00€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 1.139,80€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 790,20€ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1.139,80€ 
BESTRETES SATISFETES 0.00€ 
PENDENT DE PAGAMENT 1.139,80€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada en la concessió de concurrència 
competitiva    l’any 2021 a SOCIETAT DE CAÇADORS DELS HOSTALETS DE PIEROLA 
per un import de 1.139,80 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a 
SOCIETAT DE CAÇADORS ELS HOSTALETS DE PIEROLA  per un import de mil cent 
trenta-nou euros amb vuitanta cèntims  (1.139,80€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de mil cent trenta-nou euros amb vuitanta cèntims  
(1.139,80€) un cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció 
degudament justificada de l’any 2021 a  SOCIETAT DE CAÇADORS ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA. 
 
Quart.-  Donar de baixa l’import restant de 790,20€ amb números operacions 
220210004097 i 220210004167 corresponents a les fases A i D respectivament. 
 
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. 
 
4.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 2021 A 
SOCIETAT CAÇADORS PIEROLA 
 
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 esportiva sense ànim de lucre dels Hostalets de Pierola, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, que es detalla a continuació: 
 

Regidoria Esports 

Tipus expedient Subvencions concessió concurrència competitiva 

Objecte Fomentar activitats i /o projectes que complementin la 
competència municipal i promoure la pràctica esportiva 

Destinataris ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE PIEROLA 

CIF/DNI G59759704 

Import  Total 8.005,00€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 341 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Esportives 

Bestreta concedida 0,00 € 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 
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Atès que el termini màxim per justificar aquesta subvenció era fins el dia 28 de febrer de 
2022. 
 
Atès que en data 18 de maig de 2022 segons registre de sortida número 2022/828 es va 
requerir la documentació justificativa de la subvenció concedida en l’exercici 2021. 
 
Atès que en data 24 de maig de 2022, registre entrada 2022/2667 l’Associació de Caçadors 
de Pierola presenta escrit de renúncia a la subvenció, degut a que no s’han realitzat les 
actuacions programades. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Associació de 
Caçadors de Pierola, per import de 8.005,00 €, concedida en règim de concurrència 
competitiva per  fomentar activitats i/o projectes que complementin la competència 
municipal i promoure la pràctica esportiva, 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  220210004171 per un import de 8.005,00 euros 
 
Tercer.-  Notificar a l’Associació de Caçadors de Pierola el present acord. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I essent les vint-i-dos hores, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde aixeca 
la sessió. Dono fe 
 
 
 
L’alcalde      La secretària  
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Signat electrònicament per qui s’indica. 
 


