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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 13 DE JULIOL 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 i segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals. 
 
Absent: Sra. Irene Abad Gil. 
 
A 13 de juliol 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 i trenta minuts, 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 22 DE JUNY DE 
2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I L’ASSOCIACIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES, PER A 
L’EXERCICI 2022. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
 

Regidoria  Educació 

Tipus expedient  Subvenció concessió directa 

Objecte  Conveni 2022 Aula de Música Cal Figueres 

Destinatari  Associació Aula de 
Música Cal Figueres 

CIF G64293079 

Import Total  120.900,00 € 

 
Vista la petició formulada per l’Associació AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES per tal que li sigui 
concedida una subvenció per a col·laborar en el finançament de la seva activitat durant l’exercici 
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).  
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix en el seu article 15.1 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22.2 de la LGS.  
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
a) de l’article 15 de l’Ordenança en la que especifica que hi ha consignada nominativament en el 
Pressupost inicial de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 120.900,00€ a la partida 
326 48924 – SUBVENCIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES.  
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita que aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  

Atès que segons l’apartat tercer de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions, en el text 
del conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini i la 
forma de justificació, el termini i la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres 
subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.  
 
Vist el que s’estableix a la Base 48a de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022, 
aprovat definitivament en el Ple de data 12 de gener de 2022. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Aula de 
Música Cal Figueres amb NIF G64293079, que s’annexa al present acord, pel període de temps 
comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos), per un import de cent 
vint mil nou-cents euros (120.900,00€) tal i com es troba recollit en les prescripcions contingudes 
en el Títol II de l’Ordenança General de Subvencions.  

SEGON.- APROVAR la minuta de conveni reguladora de la subvenció, el text literal de la qual és 
el següent: 

 
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I 
L’ASSOCIACIÓ AULA DE MÚSCIA CAL FIGUERES, PER A L’ANY 2022 
  
REUNITS  
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D’una banda, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola representat pel Sr. Gerard Parcerisas Valls, 
alcalde-president, i facultat d’acord amb el que s’estableix en la base 51a de les Bases d’Execució 
del Pressupost de l’exercici 2022, assistit per la secretària-interventora, Sra. M. Alba Arrufat 
Vilaginés.  
 
De l’altra, la Sra. Esther Isart Masià, amb DNI 79.276.475-Y, en qualitat de Presidenta de 
l’Associació AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES, amb NIF G-64293079, en virtut dels Estatuts 
inscrits a la secció 1ª del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Atès que l’Associació Aula de Música Cal Figueres, té com a finalitat impartir ensenyament 
musical.  
 
II. Atès que l’Associació Aula de Musica Cal Figueres presenta una descripció de les activitats 
proposades per a l’anualitat 2022 que són les següents:  
 
• Classes regulars de setembre a juny de llenguatge musical i instruments a ciutadans dels 
Hostalets de Pierola i rodalies a partir dels 3 anys. 
• Activitat “tocata”, Concert de Santa Cecília, Mostrumentistes amb Institut Escola Renaixença. 
•  Concert de Nadal, de Joves Intèrprets, Concert de finals de curs amb la participació dels 
alumnes de l’escola. 
• Participació musical a la Diada, a la Flama del Canigó, Festa Major o qualsevol activitat en la que 
l’Ajuntament necessiti música en directe.  
 
III. Atès que és voluntat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovar la minuta del conveni 
per tal de poder-se realitzar les activitats exposades, és per això que s’aprova el Conveni per 
Junta de Govern Local.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES  
 
Primer.- OBJECTE: 
  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i l’Associació AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES, per a la realització d’estudis 
musicals, per al 2022. 
 
Els objectius generals de l’Associació són:  
 
• Oferir  un aprenentatge de qualitat a tots els usuaris del centre.   
• Ser un centre obert on tothom pugui accedir sense cap mena de discriminació de religió, raça o 
nivell social. 
• Oferir activitats musicals que fomentin la participació i la cohesió dels alumnes i la  població dels 
Hostalets de Pierola. 
•  Crear eines perquè els alumnes siguin autosuficients i crítics amb la música. 
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Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:  
 
L’Ajuntament a través de la regidoria de cultura subvencionarà a l’Associació Aula de Música Cal 
Figueres, amb una quantitat de cent vint mil nou-cents euros (120.900,00€), per a col·laborar en la 
realització de les activitats descrites als punts anteriors, amb aplicació a la partida pressupostària 
326 48924 – Subvenció Aula de Música Cal Figueres, corresponent al pressupost vigent.  
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de la presidenta de 
l’Associació, i del sr. alcalde, amb la signatura fedatària de la Sra. secretària-interventora de 
l’Ajuntament.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les 
activitats exposades en el pacte primer de dit conveni, que seran des del dia 1 de gener de 2022 
fins el dia 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).  
 
Cinquè .- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim 
el dia 28 de febrer de 2023, mitjançant la presentació, a través d’instància especificada per aquest 
ús al registre general d’entrada de l’Ajuntament o per correu digital amb signatura electrònica, de 
la següent documentació (article 24 de la Ordenança):  
 
• 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, 
signada per la presidenta. 
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 
del RLGS, signada per la presidenta.  
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció, signada per la 
presidenta.  
• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 
instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  
 
En el cas que transcorregut aquest termini i no s’hagi justificat la subvenció, se’ls requerirà perquè 
en el termini de 10 dies, procedeixin a justificar la mateixa, o esmenar la justificació, si és el cas. 
Transcorregut el termini atorgat sense haver-se presentat la justificació correctament es procedirà 
a revocar la subvenció i sol·licitar el reintegrament de les quantitats percebudes amb caràcter de 
bestreta.  
 
Sisè.- PAGAMENT:  
 
1. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s’efectuarà contra presentació de les 
justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent 
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
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3. Aquest import es satisfarà amb caràcter de bestreta del setanta-cinc per cent de l’import un cop 
signat el conveni i el vint-i-cinc per cent restant un cop justificada la totalitat de la subvenció. 
Aquest import es pot augmentar fins el 100%, en el cas que hi hagi una sol·licitud mitjançant 
instancia i es justifiqui amb documents oficials la necessitat d’aquest augment per a poder realitzar 
l’activitat.  
 
4. En el cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’ASSOCIACIÓ retornarà la diferència entre la 
bestreta i la justificació. En annex 1 s’especifica com hauran de ser els rebut i factures per ser 
admesos en la justificació.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:  
 
1.- El perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, s’obliga a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.  
 
2.- El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.  
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions.  
 
4.- El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o 
de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.  
 
5.- El beneficiari haurà de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014.  
 
6.- El beneficiari haurà de fer ús de vaixella compostable amb la certificació corresponent i/o 
vaixella reutilitzable, en les activitats que necessitin aquest tipus de material. L’Ajuntament no 
acceptarà en la justificació del conveni cap factura ni tiquet de compra d’adquisició de material no 
ecològic (material de plàstic d’un sol ús, com per ex. gots, plats i coberts de plàstic), tampoc 
s’acceptarà adquisició de material que no disposin de la certificació ambiental corresponent.  
 
7.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.  
 
8.- Aquest conveni es podrà resoldre per incompliment de les obligacions que cadascuna de les 
parts ha d’assumir. També serà causa de resolució el mutu acord i altres motius previstos per 
l’ordenament jurídic.  
 
9.- El conveni té naturalesa administrativa. Ambdues parts es sotmeten expressament a la 
jurisdicció contenciosa – administrativa per resoldre les qüestions litigioses relatives a la 
interpretació o al compliment del conveni.  
 
10.- Qualsevol dany a tercers que es produeixi durant la realització de les activitats de 
l’ASSOCIACIÓ, serà repercutit per l’assegurança de responsabilitat civil que contracti 
l’ASSOCIACIÓ, o, en el seu defecte, directament per la mateixa entitat.  
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Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS: 
 
1.- El beneficiari haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.  
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI  
 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2022 i fins al dia 31 de desembre de 2022 
(ambdós inclosos). Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues 
parts.  

Desè.- PROTECCIÓ DE DADES: 
 
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es compromet al 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. 
 
El responsable del tractament és l’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE  PIEROLA, amb NIF 
P0816100B, adreça postal a Plaça de Cal Figueres,1 (08781) i electrònica a 
info@elshostaletsdepierola.cat.  
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són dpd@elshostaletsdepierola.cat i 
la mateixa adreça que la del responsable.  
La finalitat del tractament és: Gestió d’inscripcions d’activitats puntuals.  
Aquesta informació no es comunicarà a tercers. La informació facilitada es conservarà durant el 
termini que preveu la normativa vigent per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.  
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les 
seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa, dirigint-se 
al responsable del tractament a la Plaça de Cal Figueres,1 d’Els Hostalets de Pierola o bé a 
info@elshostaletsdepierola.cat, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de 
control competent i presentar una reclamació si considera que el tractament de les seves dades 
no s’ajusta a la normativa vigent o si la sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès 
degudament. En qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat en els tractaments de 
dades personals que s’hi emparin.  
Consulti la nostra política de privacitat per ampliar la informació sobre el tractament de les seves 
dades personals: http://elshostaletsdepierola.cat/politica-de-privacitat/ 
 
Així mateix, l’Entitat signatària del present Conveni es compromet a complir amb el Reglament de 
Protecció de Dades vigent i a no fer un mal ús de les dades de tercers, en 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. 
 
Dotzè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:  
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En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord en el lloc i 
data que s’assenyalen.  
 

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica  
 
 
L’alcalde 
 
 
 

 
 
La presidenta de l’Aula  
De Música Cal Figueres  

 
Dono fe, 
La secretària-interventora 
de la corporació     
 
 
 

Gerard Parcerisas Valls Esther Isart Masià M Alba Arrufat Vilaginés 
 
 
ANNEX 1 
 
Segons Reglament d'Obligacions de Facturació (Reial Decret 1496/2003, 28 de novembre),el 
contingut obligatori de les Factures seran: 
  
• Nombre i, si s'escau, sèrie de la factura.  
• La data d'expedició.  
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del 
destinatari de les operacions.  
• Número d’identificació fiscal amb el qual ha realitzat l’operació i l’obligat a expedir la factura.  
• Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.  
• Descripció de les operacions, consignant incloent el preu unitari sense impost de les operacions, 
així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu unitari.  
• El tipus impositiu o tipus impositius, si s'escau, aplicats a les operacions.  
• La quota tributària que, si s'escau, es repercuteixi, que haurà de consignar per separat.  
• La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en la qual, si s'escau, 
s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent de la d'expedició de la 
factura.  
 
Tanmateix també seran acceptats el tiquets de compra o comprovants per un valor inferior de 
300€ sempre que continguin:  
• Número i, si s'escau, sèrie. La numeració dels tiquets dins de cada sèrie serà correlativa. 
• Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de 
l'obligat a la seva expedició.  
• Tipus impositiu aplicat o l’expressió –Iva inclòs-.  
• Contraprestació total.”  

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord en el lloc i 
data que s’assenyalen.   

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica  
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L’alcalde 
 
 
 
 
 

 
 
La presidenta de l’Aula  
De Música Cal Figueres  

 
Dono fe, 
La secretària-interventora 
de la corporació     
 
 
 

Gerard Parcerisas Valls Esther Isart Masià M Alba Arrufat Vilaginés 
 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent vint mil nou-cents euros (120.900,00 
€), amb càrrec a l’aplicació 326 48924 – SUBVENCIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES, 
corresponent al pressupost de l’exercici 2022, per fer front a la subvenció que s’atorga.  
 
Quart.- ENVIAR el text del present conveni a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 
  
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament 
d’Intervenció-Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I L’INSTITUT GUINOVARDA, PER A L’EXERCICI 2022. 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la petició formulada per l’Institut Guinovarda per tal que li sigui concedida una subvenció per 
a col·laborar en l’adquisició d’uns llibres de text i material didàctic pels alumnes dels Hostalets de 
Pierola provinents de famílies vulnerables durant l’exercici 2022.  
 
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 Social 

Tipus expedient Subvenció concessió directa 

Objecte Conveni 2022 INSS Guinovarda  

Destinatari INSS Guinovarda CIF/DNI Q0801000A 

Import Total 1.000,00 € 
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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).  
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix en el seu article 15.1 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22.2 de la LGS.  
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
a) de l’article 15 de l’Ordenança en la que especifica que hi ha consignada nominativament en el 
Pressupost inicial de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 1.000,00€ a la partida 231 
48956 – Conveni IES Guinovarda, corresponent al pressupost vigent.  
  
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita que aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  
 
Atès que segons l’apartat tercer de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions, en el text 
del conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini i la 
forma de justificació, el termini i la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres 
subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat. 
 
Vist el que s’estableix a la Base 48a de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022, 
aprovat definitivament en el Ple de data 12 de gener de 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Institut Guinovarda 
amb NIF Q0801000A, del present procediment administratiu per a la protecció de l’interès general, 
i en concret per a l’adquisició de llibres i material didàctic per a l’anualitat 2022. 
 
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 
 
 
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I 
L’INSS GUINOVARDA PER A L’ANY 2022. 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola representat pel Sr. Gerard Parcerisas Valls, 
alcalde- president, i facultat d’acord amb el que s’estableix en la base 51a de les Bases d’Execució 
del Pressupost de l’exercici 2022, assistit per la secretària-interventora, Sra. M. Alba Arrufat 
Vilaginés.  
 
De l’altra, la Sra. Isabel Solé Peña, amb DNI 46585709-Z en qualitat de directora de l’Institut 
Guinovarda amb CIF Q0801000A.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que el conveni té per objecte: 
 

 Adquisició de material escolar, llibres i material didàctic per alumnes dels Hostalets 
de Pierola que les seves famílies no poden fer front a la despesa que comporta 
l’adquisició d’aquest material.  
 

II. Que la minuta del conveni va ser aprovada per Junta de Govern Local en data .............. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE: 
 
L’objecte d’aquest conveni és regula la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i l’Institut Guinovarda per a l’adquisició de material didàctic i llibres de text durant 
l’exercici 2022.   
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
 
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a través de la regidoria d’Acció Social subvencionarà a 
l’INSS Guinovarda amb un import de mil euros, 1.000€, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic per a les famílies del municipi en situació mes vulnerable, durant l’exercici 2022 
amb l’aplicació de la partida pressupostària 231- 48956- Conveni IES Guinovarda, corresponent al 
pressupost vigent.  
 
Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de la directora de 
l’Institut Guinovarda i del Sr. Alcalde, amb la signatura fedatària de la Sra. Secretària-interventora 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
La subvenció es destinarà a l’adquisició de llibres de text i material didàctic, que es faran des del 
dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim 
el dia 28 de febrer de 2023, mitjançant la presentació, a través d’instància especificada per aquest 
ús al registre general d’entrada de l’Ajuntament o per correu digital amb signatura electrònica, de 
la següent documentació (article 24 de la Ordenança):  
 

• 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, signat pel president/a de l’associació. 
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• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS, signat pel president/a de l’associació. 
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció, signat pel 
president/a de l’associació. 
• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

 
En el cas que transcorregut aquest termini no s’hagi justificat la subvenció, se’ls requerirà perquè 
en el termini de 10 dies, procedeixin a justificar la mateixa, o esmenar la justificació, si és el cas. 
Transcorregut el termini atorgat sense haver-se presentat la justificació correctament es procedirà 
a revocar la subvenció i sol·licitar el reintegrament de les quantitats percebudes amb caràcter de 
bestreta.  
 
Sisè.- PAGAMENT:  
 

1. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s’efectuarà contra presentació de les 
justificacions de l’activitat subvencionada. 

2. Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

3. Aquest import es podrà satisfer amb caràcter de bestreta total o parcial, un cop signat el 
conveni i es sol·liciti mitjançant instància. En cas de sol·licitar una bestreta per la totalitat 
de l’import, s’haurà de justificar amb documents oficials la necessitat d’aquesta bestreta. 

4. En cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’Institut Guinovarda retornarà la diferència 
entre la bestreta i la justificació. A l’annex 1 s’especifica com hauran de ser els rebuts i 
factures per ser admesos en la justificació. 

 
Setè.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:  
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del  
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per 
mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
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7.- Aquest conveni es podrà resoldre per incompliment de les obligacions que cadascuna de les 
parts ha d’assumir. També serà causa de resolució el mutu acord i altres motius previstos per 
l’ordenament jurídic.  
 
8.- El conveni té naturalesa administrativa. Ambdues parts es sotmeten expressament a la 
jurisdicció contenciosa – administrativa per resoldre les qüestions litigioses relatives a la 
interpretació o al compliment del conveni.  
 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
 
1.- 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. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI: 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 2022. 
Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni per duplicat en 
lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica. 

 
  Dono fe, 

L’alcalde   Directora INSS Guinovarda   la secretària-interventora 
    de la corporació 

 
 
 
Gerard Parcerisas Valls  Isabel Solé Peña   M. Alba Arrufat Vilaginés 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Segons Reglament d'Obligacions de Facturació (Reial Decret 1496/2003, 28 de novembre),el 
contingut obligatori de les Factures seran: 
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● Nombre i, si s'escau, sèrie de la factura. 
● La data d'expedició. 
● Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com 

del destinatari de les operacions. 
● Número d’identificació fiscal amb el qual ha realitzat l’operació i  l’obligat a expedir la 

factura. 
● Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. 
● Descripció de les operacions, consignant incloent el preu unitari sense impost de les 

operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu 
unitari. 

● El tipus impositiu o tipus impositius, si s'escau, aplicats a les operacions. 
● La quota tributària que, si s'escau, es repercuteixi, que haurà de consignar per separat. 
● La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en la qual, si s'escau, 

s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent de la 
d'expedició de la factura. 

● No es podran justificar més del 40% de la quantitat atorgada en concepte de pagament de 
nòmines. 
 

Tanmateix també seran acceptats el tiquets de compra o comprovants per un valor inferior de 
300€ sempre que continguin: 
 

● Número i, si s'escau, sèrie. La numeració dels tiquets dins de cada sèrie serà correlativa. 
● Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social 

completa de l'obligat a la seva expedició. 
● Tipus impositiu aplicat o l’expressió –Iva inclòs-. 
● Contraprestació total. 

 
 
Als Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica. 
 

  Dono fe, 
L’alcalde   Directora INSS Guinovarda   la secretària-interventora 

    de la corporació 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls  Isabel Solé Peña   M. Alba Arrufat Vilaginés 
 
 
         
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de mil euros (1.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació 231 48956 – Conveni IES Guinovarda, corresponent al pressupost de l’exercici 2022, 
per fer front a la subvenció que s’atorga.  
 
QUART.- ENVIAR el text del present conveni a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 
  
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament 
d’Intervenció-Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN LA 
CONCESSIÓ DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA L’ANY 2021 A ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
CULTURAL SERRA ALTA – CULTURA. 
 
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 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  

 
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 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 
ASSOCIACIÓ VEÏNS I CULTURAL SERRA ALTA  - 
CULTURA 

CIF/DNI G64893159 

Import  Total 8.232,34€ 

Data Atorgament 02-06-2021 

Aplicació pressupostària 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives 

Bestreta concedida 6.174,26 € 

Data registre justificació 
01-03-2022  data presentació documentació 28-02-2022 
18-05-2022 requeriment documentació 
24-05-2022 presentació documentació requerida 

Número registre 
justificació 

2022/1189 
2022/2662 

Import justificants 7.043,75€ 

Data límit justificació 28 de febrer 2022 
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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: 
 

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 
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Es comprova l’import de la justificació correcta respecta a l’import de la subvenció atorgada, per 
determinar si procedeix la seva reducció 
  

SUBVENCIÓ 8.232,34€ 
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 7.043,75€ 
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 1.484,60€ 
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 1.188,59€ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 7.043,34€ 
BESTRETES SATISFETES 6.174,26€ 
PENDENT DE PAGAMENT 869,08€ 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada en la concessió de concurrència 
competitiva    l’any 2021 a ASSOCIACIÓ VEÏNS I CULTURAL SERRA ALTA – CULTURA  per 
un import de 7.043,75 euros. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a 
ASSOCIACIÓ VEÏNS I CULTURAL SERRA ALTA - CULTURA  per un import de set mil 
quaranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims  (7.043,75€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 334 48990 Subvencions C. Competitiva Entitats Festives del pressupost de 
l’exercici 2021. 
 
Tercer.-  Ordenar el pagament de vuit cents seixanta-nou euros amb vuit cèntims (869,08€) un 
cop descomptades les bestretes satisfetes de l’import total de la subvenció degudament justificada 
de l’any 2021 a  ASSOCIACIÓ VEÏNS I CULTURAL SERRA ALTA – CULTURA. El pagament 
efectiu estarà condicionat a la presentació prèvia d’un certificat emès per l’Associació i signat pel 
President i Tresorer on consti la relació detallada de totes les factures justificatives  de la 
subvenció amb indicació de la data de la factura i la data de pagament de les mateixes o aportació 
dels justificants de pagament. 
 
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. 
 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
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I essent les vint hores i trenta minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 

 
 
 

 


