
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 14 DE DESEMBRE 
DE 2022

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter ordinari.
Assistents: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls, 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 14 de desembre 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 de la corporació, na M. 
Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte.

Essent les vint 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 23 DE 
NOVEMBRE DE 2022.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

2.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA AL PLA 
AGRUPAT 2023 PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

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

En motiu de la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats al finançament de plans de 
formació per a l’ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l’any 
2023 en el marc de l’Acord de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques 
(AFEDAP). 

Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, posa a l’abast 
dels ens locals la possibilitat de gestionar la formació dels empleats públics.

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ja fa anys que està adherit a aquest ens per tal 
que els seus empleats puguin optar a les diverses accions formatives que programa la Diputació 
de Barcelona.

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha rebut l’adhesió al Pla Agrupat 2023 promogut 
per la Diputació de Barcelona.

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR l’Adhesió de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola al Pla Agrupat 2023 
promogut per la Diputació de Barcelona.
 
SEGON.- APROVAR la despesa de caràcter anual de 7.000,00 euros per a l’any 2023, 
computable a la partida pressupostària 920 16200, amb títol: Formació de personal.

TERCER.- FACULTAR el Sr. alcalde per tal que amb poder tan ampli com sigui possible, pugui 



signar l’adhesió esmentada fins a la seva formalització i vigència.

QUART.-  NOTIFICAR els presents acord en deguda forma als interessats.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

3.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 2021 A L’AMPA 
INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA. 

La senyora secretària dona lectura a la tercera 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 Ensenyament
Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa
Objecte Conveni 2021 Associació AMPA Institut Escola Renaixença 
Destinataris ASSOCIACIÓ AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA 
CIF/DNI CIF G59025478
Import  Total 3.900,00€
Data Atorgament 16/6/2021

Aplicació pressupostària
326 48902 – SUBVENCIÓ AMPA I ALTRES ACTIVITATS 
EDUCATIVES 

Bestreta concedida 0,00€
Data límit justificació 28 de febrer 2022
Data registre justificació 1/03/2022, 19/4/2022 i 29/6/2022
N ú m e r o r e g i s t r e 
justificació 1193/2022, 2019/2022 i 3301/2022

Import justificat 4.341,08€

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’AMPA Institut 
Escola Renaixença, en el que 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, signat per la presidenta.
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS, signat per la presidenta.
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció, signat 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. 

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 3.900,00€
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 4.341,08€
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 3.900,00€
BESTRETES SATISFETES 0,00€
PENDENT DE PAGAMENT 3.900,00€

Atès que en data 15 de setembre de 2022 es va rebre notificació electrònica de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (Reg. d’entrada E-2022/4457) corresponent a la diligència d’embarg de 
crèdits de data 9 de setembre de 2022 número 082223433562T, del deutor G590254787 APA de 
la Escuela Nacional Mixta Renaixença, per import de 144,00 euros.

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’AMPA Institut Escola 
Renaixença per un import de 3.900,00 euros.

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a i l’ l’AMPA 
Institut Escola Renaixença per un import de tres mil nou cents euros (3.900,00€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 326 48902 del pressupost de l’exercici 2021.

Tercer.-  Ordenar el pagament de tres mil nou cents euros (3.900,00€), a l’AMPA Institut Escola 
Renaixença.

Quart.- El pagament, atès que s’ha rebut l’embarg de crèdits a l’Associació Ampa Institut Escola 
Renaixença, es farà efectiu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per un import de 144,00 
euros i la resta per import de 3.756,00 euros a l’Associació. 

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.

4.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’AMPA DE L’INSTITUT 
ESCOLA RENAIXENÇA, PER A PERMETRE REALITZAR LES ACTIVITATS PROGRAMADES 
PER AL 2022.

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

Regidoria Ensenyament



Tipus expedient Subvenció concessió directa
Objecte Conveni 2022 AMPA Institut Escola Renaixença 

Destinatari A M P A I n s t i t u t E s c o l a 
Renaixença CIF/DNI G59025478

Import Total 3.900,00€

Vista la petició formulada per l’AMPA de l’Institut Escola Renaixença per tal que li sigui concedida 
una subvenció per a col·laborar en el finançament de les seves activitats durant l’any 2022. 

Vist que l’Associació de pares i mares de l’Institut - Escola Renaixença (AMPA – RENAIXENÇA)  
és una associació que desenvolupa diverses activitats extra-escolars dins l`àmbit socio-educatiu, i 
promou la convivència escolar i el foment de l`entorn.

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 3.900,00€ a la partida 326 
48902 - Subvenció AMPA i altres activitats educatives, 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.

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents ACORDS:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’AMPA de l’Institut 
Escola Renaixença amb NIF G59025478, per un import de 3.900,00€, per a permetre realitzar les 
activitats programades per al 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’AMPA DE L’INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA, PER AL 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 2021, assistit per la secretària, Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés.

De l’altra, la part la sra. Genoveva López Martín amb NIF 46944049Z, en qualitat de presidenta de 
l`Associació de Pares i Mares de l`institut Escola Renaixença, AMPA, amb domicili al carrer 
Església, 82, amb CIF G59025478.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que l`AMPA de l’Institut Escola Renaixença desenvolupa diverses activitats extra-escolars dins 
l`àmbit socio-educatiu durant l’anualitat 2022.

Actuacions a realitzar:

- Activitats extraescolars.
- Formacions i xerrades per a les famílies.
- Realitzar activitats que permetin conciliar vida laboral-familiar-escolar.

Atès que l’AMPA de l’Institut Escola Renaixença, té com a finalitat realitzar un acompanyament a 
les famílies i a l’escola per tal de crear un bona convivència escolar i un suport per ambdues parts. 

Atès que l’AMPA de l’Institut Escola Renaixença presenta una descripció de les activitats 
proposades per a l’any 2022 que són les següents: 

• Promoure activitats per la cohesió de la comunitat educativa fora de l’horari escolar 
amb activitats que permetin que les famílies puguin enriquir-se prenent consciència de 
comunitat.

• Promoure formacions i xerrades per a famílies (pares i/o infants) per contribuir a la 
millora col·lectiva. 

• Donar suport a les famílies realitzant activitats que permetin conciliar vida laboral – 
familiar – escolar. 

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 aquest motiu 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’AMPA de l’Institut Escola Renaixença, per a la realització de les activitats 
esmentades en l’apartat Antecedents i Motivació. 

Segon.- IMPORT DE SUBVENCIÓ: 

L’Ajuntament a través de la regidoria d’ensenyament subvencionarà l’AMPA de l’Institut Escola 
Renaixença, amb una quantitat de tres mil nou-cents euros (3.900,00€), per a col·laborar en la 
realització de les activitats proposades durant l’exercici 2022, amb aplicació a la partida 
pressupostària 326 48902 – Subvenció AMPA i altres activitats educatives, 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’AMPA de l’Institut-Escola Renaixença, i del sr. Alcalde, amb la signatura fedatària de la Sra. 
Secretària de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 

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 es portaran a terme 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 per la presidenta de l’entitat. 
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS, signat per la presidenta de l’entitat. 
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció, signat per la 
presidenta de l’entitat. 
• 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: 

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 
instància i es justifiqui amb documents oficials la necessitat d’aquest augment per a poder realitzar 
l’activitat.

En el cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’Entitat retornarà la diferència entre la bestreta i la 



justificació. 

En l’annex 1 s’especifica com hauran de ser els rebuts i factures per a 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. 

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.- 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 1 de gener de 2022 i fins al dia 31 de desembre de 2022 
(ambdós inclosos).  

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

Els Hostalets de Pierola, 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola AMPA de l’Institut Escola Renaixença
L’alcalde La presidenta

Gerard Parcerisas Valls            Genoveva López Martín

Dono fe, 
La secretària
De l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

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.

Els Hostalets de Pierola, 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola AMPA de l’Institut Escola Renaixença
L’alcalde La presidenta

Gerard Parcerisas Valls            Genoveva López Martín

Dono fe, 
La secretària
De l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

M. Alba Arrufat Vilaginés

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil nou-cents euros (3.900,00€), 
amb càrrec a l’aplicació 326 48902 - Subvenció AMPA i altres activitats educatives, corresponent 
al pressupost vigent, 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.

5.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA AL CASAL 
CATALÀ, PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI, 
MANTENIMENT I/O INVERSIONS,  DURANT L’EXERCICI 2022.



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

Regidoria 
Urbanisme 

Tipus 
expedient 

Subvenció concessió directa nominativa

Objecte  Conveni 2022 de col·laboració econòmica per a la realització obres 
adequació de l’edifici i manteniment Casal Català

Destinat
ari 

Casal Català CIF G58180506

Import 
Total 

15.000,00 €

Vista la petició formulada pel Casal Català per tal que li sigui concedida una subvenció per a la 
realització de les obres d’adequació de l’edifici, manteniment i/o inversions,  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).  

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 aquest cas, 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 15.000,00€ a la partida 151 48950 “Conveni 
recuperació Casal Català”  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 nominativa al Casal 
Català amb CIF G58180506, per un import de quinze mil euros (15.000,00€), per a la realització 
de les obres d’adequació de l’edifici, manteniment i/o inversions,  durant l’exercici 2022.

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

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 
CASAL CATALA DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI I MANTENIMENT, ANUALITAT 2022

Reunits d’una part el Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde–president de L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, assistit en aquest acte per la secretària de la corporació, Sra. M. Alba Arrufat 
Vilaginés.

I de l’altra la Sr. Jordi Franch  Pons, amb N.I.F. 43499676Y, com a president del Casal Català dels 
Hostalets de Pierola i  en representació del Casal Català, en virtut a la notificació presentada a 
l'Ajuntament per part de l'entitat, on s'informava del canvi de junta des de 13 de setembre de 2015.

Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària per l’atorgament d’aquest Conveni i 
posats prèviament d’acord.

MANIFESTEN

a) Que el Casal Català és una entitat que té per objecte, segons assenyala l’article 3er. 
dels seus Estatuts, “promoure i desenvolupar tota mena d’activitats socials i de lleure en el 
municipi dels Hostalets de Pierola, i que és la propietària de l’immoble situat al carrer Isidre 
Vallès nº 30, on porten a terme la seva activitat cultural, i el qual té un valor artístic, històric 
i sentimental i que es troba en fase de rehabilitació i que ha estat declarat bé cultural 
d’interès local  dels Hostalets de Pierola, amb el número de registre 661 dins del catàleg de 
Bens Culturals d’Interès Local de la Generalitat de Catalunya. 

b) Que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola considera adient oferir la seva col·laboració 
en els projectes de rehabilitació dels immobles i espais d’actuació del Casal Català.

És per tot això, que s’acorden els següents:

PACTES

Primer.- OBJECTE:

El present conveni té per objecte regular les relacions de col·laboració entre l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola (a partir d’ara AJUNTAMENT) i l’entitat Casal Català (a partir d’ara CASAL). 
per a la realització de les obres d’adequació de l’edifici i manteniment i/o inversions durant 
l’exercici 2022.

Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:  

L’AJUNTAMENT a través de la regidoria d’Urbanisme subvencionarà al CASAL amb una quantitat 
de quinze mil euros (15.000,00€), per a col·laborar en el manteniment, conservació  i rehabilitació 
del CASAL durant l’any 2022, amb aplicació a la partida pressupostària 151 48950 “Conveni 
recuperació Casal Català”, corresponent al pressupost vigent. 



Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del president del 
CASAL, i del sr. alcalde, amb la signatura fedatària de la sra. secretària de  l’Ajuntament.  

Quart.- FINALITATS: 

L’aportació municipal es destinarà exclusivament  a cobrir les despeses que es derivin del 
manteniment,  conservació i rehabilitació de l’edifici i de les inversions que s’hi puguin dur a terme.

Cinquè .- TERMINI D’EXECUCIÓ: 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les 
finalitats 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).

Sisè .- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 

El CASAL haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 28 
de febrer de 2023, mitjançant la presentació del document: “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 per mitjà electrònic.

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.  

Setè.- PAGAMENT:

Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s’efectuarà un cop s’hagin justificat les obres 
realitzades que siguin objecte de la subvenció atorgada.

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

Aquest import es podrà satisfer  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 
instància i es justifiqui amb documents oficials la necessitat d’aquest augment per a poder realitzar 
les obres.

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

Vuitè.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:  

1.- El CASAL, s’obliga a  executar les obres subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona  fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 

2.- El CASAL 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 CASAL haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte de les 
obres.  

5.- El CASAL 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 CASAL es compromet a cedir a l’AJUNTAMENT l’ús de la Sala/Teatre per a dur a terme les 
seves activitats culturals i recreatives. El calendari d’utilització de la Sala-Teatre per part de 
l’AJUNTAMENT serà prefixat cada trimestre amb un calendari de possible utilització de la Sala-
Teatre i concret definitivament per escrit 15 abans de l’activitat, sense limitació de dies d’utilització, 
però mirant de respectar el compromisos de l’entitat, apart aquelles ocasions en què la 
climatologia, importància de l’acte pel municipi o altres causes impedeixin la celebració d’un acte a 
l’aire lliure organitzat per l’Ajuntament i facin imprescindible la utilització de la Sala-Teatre. En els 
dies d’utilització de la Sala per part de l’Ajuntament, aquest es farà càrrec de l’obertura i de 
tancament de les instal·lacions així com  qualsevol desperfecte que es pugui produir.

7.- Durant el període de temps establert en el punt anterior, L'AJUNTAMENT es compromet a 
sol·licitar la Sala – Teatre al CASAL per actes organitzats per si mateix o entitats amb les quals 
tinguin un conveni de col·laboració signat. Quedant fora d’aquests supòsits les empreses privades, 
persones a títol personal o entitats amb el suport d’una subvenció

8.- En els actes organitzats per l’AJUNTAMENT a la Sala – Teatre, gratuïts o de pagament, no es 
mantindrà la reserva de les llotges als seus titulars.

9.- El CASAL cedeix amb caràcter gratuït a l’AJUNTAMENT, 10 entrades i reserva de butaques de 
platea per a compromisos en els espectacles de pagament que s’hauran de recollir com a molt 
tard 3 hores abans de l’inici de l’espectacle. Un cop passat el termini, el CASAL podrà posar a la 
venda les entrades i retirar la reserva de butaques.

10.- El CASAL cedeix amb caràcter gratuït a l’AJUNTAMENT un espai tancat a la zona de 
l’escenari durant tot l’any per tal que desi el material necessari per desenvolupar les activitats a 
celebrar. L’AJUNTAMENT podrà utilitzar el material tècnic de la sala imprescindible per dur a 
terme les activitats. L’AJUNTAMENT es farà càrrec de la reposició o reparació de material danyat 
en aquest ús.

11.- El CASAL haurà de donar compliment a totes les prescripcions establertes a allò disposat a la 
Llicència Municipal d'establiment obert al públic, d'aforament mitjà, destinat a espectacles teatrals, 
i de manera general a la normativa reguladora del establiments oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

12.- 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.  

13.- 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.  

14.- 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.  

Novè.- 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/obres a desenvolupar.  

Desè.- 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.  

Onzè.- 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.  

Dotzè.- 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.

mailto:info@elshostaletsdepierola.cat
http://elshostaletsdepierola.cat/politica-de-pri


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

Els Hostalets de Pierola, 
.

          Dono fe,
L’alcalde        President del Casal Català       La  secretària            

Gerard Parcerisas Valls           Jordi Franch i Pons            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.

 Tant  mateix 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  

                      
Dono fe,

L’alcalde        President del Casal Català       La  secretària            



Gerard Parcerisas Valls           Jordi Franch i Pons            M. Alba Arrufat Vilaginés

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quinze  mil euros (15.000,00€),  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 151 48950 “Conveni recuperació Casal Català” del pressupost 
de l’exercici 2022, per fer front a la subvenció que s’atorga. 

QUART.- FACULTAR al sr. Alcalde perquè amb poder tan ampli com sigui possible procedeixi a la 
signatura del present conveni.

CINQUÈ.- 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. 

SISÈ.- 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.

6.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA (ADF), PER A L’ANUALITAT 2022.

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

Regidoria Medi Ambient
Tipus expedient Subvenció concessió directa
Objecte Conveni 2022 Associació de Defensa Forestal 

Destinatari A s s o c i a c i ó d e D e f e n s a 
Forestal (ADF) CIF/DNI G63038251

Import Total 2.500,00 €

Vista la petició formulada per l’Associació de Defensa Forestal de Piera per tal que li sigui 
concedida una subvenció per a col·laborar en el finançament de la vigilància i prevenció dels 
incendis forestals al terme municipal dels Hostalets de Pierola, per al 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). 

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 2.500,00€ a la partida 



1721 48904 – Subvenció ADF, 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 2021, 
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 de 
Defensa Forestal dels Hostalets de Pierola (ADF) amb NIF G63038251, per a finançar la despesa 
derivada de la vigilància i prevenció dels incendis forestals al terme municipal dels Hostalets de 
Pierola 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’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DELS  HOSTALETS DE PIEROLA 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, Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés.
 
De l’altra, el sr. Joan Raventós Millaret, amb NIF 77084563-V, en representació de l’Associació de 
Defensa Forestal dels Hostalets de Pierola, amb CIF G-63038251, en qualitat de President de 
l’associació, en virtut dels Estatuts inscrits al Registre d’Agrupacions de Defensa Forestal de 
Catalunya amb el número 278, foli 481, volum 3. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure el present document.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. Atès que l’Associació de Defensa Forestal dels Hostalets de Pierola (en endavant ADF dels 
Hostalets de Pierola), té entre altres finalitats la vigilància i prevenció dels incendis forestals al 
terme municipal dels Hostalets de Pierola per a l’anualitat 2022.

II. Atès que l’ADF dels Hostalets de Pierola presenta una descripció de les activitats programades 
emmarcades en l’objecte del conveni pactat. 

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 aquest motiu que s’aprova el Conveni 
per Junta de Govern Local.



Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per 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’ADF dels Hostalets de Pierola, per la vigilància i prevenció dels incendis forestals al 
terme municipal dels Hostalets de Pierola per a l’anualitat 2022.

Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 

L’Ajuntament subvencionarà a l’ADF dels Hostalets de Pierola, amb una quantitat de dos mil cinc-
cents euros (2.500,00€), per a col·laborar en el finançament de la despesa resultat de la vigilància 
i prevenció dels incendis forestals al terme municipal dels Hostalets de Pierola per a l’anualitat 
2022.

Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del president de 
l’Associació, i del sr. alcalde, amb la signatura fedatària de la sra. secretària 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, signat pel president. 
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 
72.2 del RLGS, signat pel president.
• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció, signat pel 
president. 
• 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: 



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 
instància i es justifiqui amb documents oficials la necessitat d’aquest augment per a poder realitzar 
l’activitat.

En el cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’Entitat retornarà la diferència entre la bestreta i la 
justificació. En l’annex 1 s’especifica com hauran de ser els rebuts i factures per a 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.- 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. 

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. 

9.- 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. 

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.- 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 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. 

Onzè.- 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.

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

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica

Dono fe, 
L’ alcalde             President de l’Associació la secretària   

mailto:info@elshostaletsdepierola.cat
http://elshostaletsdepierola.cat/politica-de-pri


          De Defensa Forestal dels            de la corporació
Hostalets de Pierola

Gerard Parcerisas Valls Joan Raventós Millaret 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.

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica

Dono fe, 
L’ alcalde             President de l’Associació la secretària             

De Defensa Forestal dels         de la corporació
Hostalets de Pierola

Gerard Parcerisas Valls Joan Raventós Millaret M. Alba Arrufat Vilaginés

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació 1721 48904 – Subvenció Associació de Defensa Forestal, 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.

7.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER.

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària
Destinataris ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER
CIF/DNI G28197564
Import total 600,00 euros

Vista la petició formulada en data 11 d’agost de 2022, registre d’entrada E-2022-4000, per la Junta 
Local de l’Associació contra el càncer dels Hostalets de Pierola per tal que li sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de l’activitat ordinària de l’Associació Espanyola 
contra el càncer corresponent a 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).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant l’Ordenança).

Atès que en aquesta Ordenança estableix a la norma 11a. 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 
1.d) de la norma 11a. de l’Ordenança “les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat en el cas de subvencions que no 
ultrapassin l’import de 3.000,00 euros, amb caràcter excepcional, per un mateix beneficiari, una 
mateixa activitat i en un mateix exercici” per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, pels següents motius: el finançament de l’activitat ordinària de 



l’Associació Espanyola contra el càncer, té un caràcter personalíssim i no és procedent la 
realització de convocatòria pública.

Atès que segons l’apartat segon de la norma 11a. de l’Ordenança, en la resolució de la concessió, 
a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació.

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 
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER per un import de SIS-CENTS EUROS (600,00 €) destinada 
a finançar l’activitat ordinària d’aquesta associació.

Segon.- AUTORITZAR,  DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa de SIS-CENTS 
EUROS (600,00 €) amb càrrec a l’aplicació 313 48967 Subvenció Associació espanyola contra el 
càncer del pressupost de despeses de l’exercici 2022.

Tercer.- ORDENAR el pagament de la subvenció per concessió directa a L’ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER per un import de SIS-CENTS EUROS (600,00 €)

Quart.- APROVAR  les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es concreten 
en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar l’activitat ordinària d’aquesta associació durant 
l’exercici 2022.

2. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop.

3. 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.

a) 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.

b) 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. 

c) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte o de l’activitat.

d) 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.



e) 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. 

4. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament 
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la 
present resolució.

5. 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.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la JUNTA LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

Sisè.- DONAR COMPTE a la intervenció perquè procedeixi a realitzar els corresponents 
assentaments comptables.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

8.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DRET A 
MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA (DMD-CAT).

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària

Destinataris ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA 
(DMD-CAT)

CIF/DNI G63334510
Import total 300,00 euros

Atès que és voluntat de la regidoria de salut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola atorgar una 
subvenció directa a l’Associació dret a morir dignament – Catalunya (DMD-CAT) per a 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).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant l’Ordenança).



Atès que en aquesta Ordenança estableix a la norma 11a. 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 
1.d) de la norma 11a. de l’Ordenança “les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat en el cas de subvencions que no 
ultrapassin l’import de 3.000,00 euros, amb caràcter excepcional, per un mateix beneficiari, una 
mateixa activitat i en un mateix exercici” per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, pels següents motius: el finançament de l’activitat ordinària de 
l’Associació dret a morir dignament – Catalunya (DMD-CAT), te un caràcter personalíssim i no és 
procedent la realització de convocatòria pública.

Atès que segons l’apartat segon de la norma 11a. de l’Ordenança, en la resolució de la concessió, 
a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació.

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 DRET A 
MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA (DMD-CAT) per un import de TRES-CENTS EUROS (300,00 
€) destinada a finançar l’activitat ordinària d’aquesta associació.

Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa de TRES-
CENTS EUROS (300,00 €) amb càrrec a l’aplicació 313 48968 Subvenció Associació dret a morir 
dignament - Catalunya del pressupost de despeses de l’exercici 2022.

Tercer.- ORDENAR EL PAGAMENT de la subvenció per concessió directa a L’ASSOCIACIÓ 
DRET A MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA (DMD-CAT), per import de TRES-CENTS EUROS 
(300,00 €).

Quart.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es concreten 
en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar l’activitat ordinària d’aquesta associació durant 
l’exercici 2022.

2. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop.

3. 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.

f) 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.

g) 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. 



h) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte o de l’activitat.

i) 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.

j) 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. 

4. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament 
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la 
present resolució.

5. 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.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT – 
CATALUNYA (DMD-CAT).

Sisè.- DONAR COMPTE a la intervenció perquè procedeixi a realitzar els corresponents 
assentaments comptables.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

9.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A LA ONG PALLAPUPAS – 
PALLASSOS D’HOSPITAL.

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària
Destinataris ONG PALLAPUPAS – PALLASSOS D’HOSPITAL
CIF/DNI G-62123484
Import total 400,00 euros

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament fer una aportació a la ONG PALLAPUPAS – 
PALLASSOS D’HOSPITAL per a 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).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament per 
acord del Ple i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant l’Ordenança).



Atès que en aquesta Ordenança estableix a la norma 11a. 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 
1.d) de la norma 11a. de l’Ordenança “les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat en el cas de subvencions que no 
ultrapassin l’import de 3.000,00 euros, amb caràcter excepcional, per un mateix beneficiari, una 
mateixa activitat i en un mateix exercici” per tal que es pugui procedir a la concessió d’una 
subvenció per concessió directa, pels següents motius:  el finançament de l’activitat ordinària de 
l’ONG Pallapupas – Pallassos d’hospital, te un caràcter personalíssim i no és procedent la 
realització de convocatòria pública.

Atès que segons l’apartat segon de la norma 11a. de l’Ordenança, en la resolució de la concessió, 
a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació.

Vist el que s’estableix a la Base 48a de els 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 la ONG PALLAPUPAS – 
PALLASSOS D’HOSPITAL per un import de QUATRE-CENTS EUROS (400,00 €) destinada a  
finançar l’activitat ordinària d’aquesta organització.

Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa de QUATRE-
CENTS EUROS (400,00 €) amb càrrec a l’aplicació 313 48969 Subvenció Pallapupas – Pallassos 
d’Hospital del pressupost de despeses l’exercici 2022.

Tercer.- ORDENAR EL PAGAMENT de la subvenció per concessió directa a la ONG 
PALLAPUPAS – PALLASSOS D’HOSPITAL, per import de QUATRE-CENTS EUROS (400,00 €).

Quart.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es concreten 
en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar l’activitat ordinària d’aquesta ONG durant 
l’exercici 2022.

2. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop.

3. 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.

k) 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.

l) 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. 



m) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte o de l’activitat.

n) 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.

o) 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 

4. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la 
notificació de la present resolució.

5. 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.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la ONG PALLAPUPAS – PALLASSOS D’HOSPITAL.

Sisè.- DONAR COMPTE a la intervenció perquè procedeixi a realitzar els corresponents 
assentaments comptables.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

10.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG 
“LA GIMCANA DE NADAL” PER A LA DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA

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

Vist que la regidoria  de Promoció Econòmica vol impulsar la dinamització i reforç del teixit 
comercial del municipi durant el Nadal, mitjançant la participació en un sorteig de 10 paneres per 
comprar als establiments del municipi dels Hostalets de Pierola .

Atès que aquesta “Gimcana de Nadal” esdevé una participació de la població en general.

Vist  que  existeix  crèdit a nivell de vinculació  jurídica per la nova aplicació pressupostària 431 22699  en el 
Pressupost de despeses de l’exercici 2022, per fer front a la despesa que comporta l’aprovació d’aquestes 
bases.

Es proposa a la Junta de Govern Local a proposta de la regidoria de Promoció Econòmica 
l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la participació en el sorteig “La Gimcana de Nadal” 
per a la dinamització del teixit comercial dels Hostalets de Pierola,  amb el següent text:

SORTEIG “LA GIMCANA DE NADAL” PER A LA DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA



1. OBJECTE

La Regidoria de Promoció Econòmica i de Festes en el marc de l’actuació “La Gimcana de 
Nadal” realitza un exercici de dinamització i reforç del teixit comercial del municipi durant 
aquest Nadal. Aquesta campanya premia la compra local mitjançant la participació en un 
sorteig de 10 paneres per comprar als establiments del municipi dels Hostalets de Pierola 
adherits a la campanya. 

2. ORGANITZADORS

La “Gimcana de Nadal” per dinamitzar la compra als establiments comercials i serveis 
adherits a la campanya de Nadal l’organitza l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb la 
col·laboració de la Comissió de Festes.

3. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CAMPANYA

3.1 Establiments adherits

3.1.1Podrà participar en aquesta acció els establiments comercials amb local a 
peu de carrer situats al municipi dels Hostalets de Pierola.

3.1.2Els establiments adherits a la campanya són:

- CA LA GORETTI

- SUMA

- CAFETERS CASAL CATALÀ

- EL CELLER DE L’ESTEVE

- L’ESTANC

- L’ARCA

- PERRUQUERIA DIUMENJO

- ESTÈTICA DIUMENJO

- HOSTALETS VETERINÀRIA

- KAKAU

- CAL MASIÀ

- PAPERERIA MARTA

- FARMACIA JUNYENT



- SCP SERRA ALTA

- BAR CASAL MONTSERRAT

- BARBERIA

3.2 Participació dels usuaris que realitzaran les compres

3.2.1No caldrà tramitar cap inscripció a la campanya.

3.2.2Els usuaris i usuàries que realitzin compres superiors a 5,00€ en 9  dels 
establiments adherits a la campanya obtindran el  segell de cada  un 
d’ells en la butlleta de participació. 

3.2.3S’haurà d’omplir la butlleta amb les dades personals, nom i telèfon de la 
persona participant i dipositar-la a les urnes  que estaran situades una 
de forma fixa a l’entrada de l’Ajuntament i l’altra que es trobarà en cada 
un dels actes que es duguin a terme durant les Festes de Nadal.

4. REPARTIMENT DE BUTLLETES

- Les butlletes de participació es repartiran UNA per cada casa juntament amb el programa de 
Nadal.
- També es podran trobar butlletes a cada un dels establiments adherits a la campanya.

5. PERÍODE

La duració de la campanya serà del dia 18/12/2022 al 31/12/2022 ambdós inclosos.

6. COMPROMISOS DE LES PARTS

6.1 Establiments que participin:

6.1.1L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a exhibir el 
material publicitari proporcionat per l’Ajuntament, de la campanya de 
Nadal 2022 al seu establiment i a les Xarxes Socials si en tenen.

6.1.2L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a inserir un 
segell de l’establiment en cadascuna de les butlletes de participació en 
el sorteig que entregarà al client que realitzi qualsevol compra superior a 
5€. 



Si l’establiment no disposa de segell, l’establiment pot incorporar una 
signatura de la persona venedora que ha atès al client o clienta i el nom 
de l’establiment darrere de la butlleta de participació.

6.1.3Un cop obtinguda la llista de números premiats, l’establiment adherit a la 
campanya tindrà l’obligació d’exhibir-la al seu establiment i col·laborar en 
la difusió entre els seus clients.

6.1.4L’establiment comercial adherit a la campanya està obligat a actuar amb 
responsabilitat en relació al funcionament de la campanya evitant 
qualsevol pràctica no adequada a l’objecte de vetllar pel correcte 
funcionament d’aquesta.

6.2 Compromisos per part de l’Ajuntament:

6.2.1Proposar a tots els comerços del municipi dels Hostalets de Pierola la 
participació en aquesta campanya.

6.2.2L’Ajuntament destinarà en aquesta campanya  la quantitat màxima de  
1.920,00 €.

6.2.3L’import individualitzat  per a cada establiment adherit a la campanya serà 
de 120,00 euros.

6.2.4L’Ajuntament farà el pagament,  prèvia presentació d’una factura per part 
dels establiments en concepte “Gimcana de Nadal” detallant els 
productes adquirits en la mateixa.  

6.2.5L’Ajuntament lliurarà un cartell en format pdf de la campanya a cada 
establiment participant i també en format imprès juntament amb les 
butlletes de participació per cada establiment adherit a la Campanya.

6.2.6L’Ajuntament farà difusió de la Campanya a les Xarxes Socials amb el nom 
dels comerços col·laboradors.

7. PREMIS

7.1 Es sortejaran 10 paneres  compostes per productes i/o serveis de tots els 
establiments adherits a la campanya per un valor de 25,00 euros per producte o 
servei, essent el valor de les paneres de 192,00 euros

7.2 Una mateixa persona no podrà resultar premiada en més d’una panera

7.3 El sorteig de les paneres es celebrarà el dia 1 de gener de 2023 a les 



19:00 h a la carpa del Poliesportiu, durant l’acte de l’Arribada del Patge.

7.4 El funcionament del sorteig del dia 1 de gener serà dipositant les 
numeracions de butlletes de participació entregades en una urna en la que una mà 
innocent obtindrà les 10 butlletes guanyadores. 

7.5 L’Ajuntament publicarà el llistat de números guanyadors i es publicarà a al 
web municipal i als comerços adherits a la campanya. 

7.6 Les persones que tinguin un dels números guanyadors, hauran de 
contactar amb l’àrea de Promoció Econòmica o de Festes seguint les indicacions 
que es donaran en la mateixa publicació dels números guanyadors fins un màxim 
de 10 dies naturals després de la comunicació dels números premiats. 

7.7 Els premis en cap cas són canviables per diners en efectiu.

8. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

El crèdit pressupostari assignat a la convocatòria serà de 1.920,00€ a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 431 22699 del pressupost de despeses de l’any 2022.

9. DRETS DE REPRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA

Les persones participants cediran a l’organització els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública sobre la seva imatge. L’organització en podrà fer la publicitat en el 
format o suport que consideri oportú en relació al sorteig i dins els canals de comunicació 
institucionals de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

10. DISPOSICIÓ FINAL

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació total de la present convocatòria i les 
seves bases reguladores.

Segon.- Aprovar en fase AD la despesa per un import màxim de 1920,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  431 – 22699 del pressupost de despeses de l’exercici 2022.

Tercer .- Publicar aquestes bases al taulell d’edictes de l’Ajuntament així com fer-ne difusió  a la 
pàgina web municipal.

S’aprova per unanimitat dels assistents.



11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No se’n presenten.

12.- PRECS I PREGUNTES.

No se’n formulen.

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

L’alcalde La secretària 


