
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 23 DE 
DESEMBRE DE 2022
Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter extraordinària.

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 23 de desembre de 2022 es reuneix la Junta de Govern local en sessió extraordinària, 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 disset hores i trenta minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-
se els següents acords:

1.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DISPIERA PER A L’ANUALITAT 2022.

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

Regidoria Acció Social
Tipus expedient Subvencions concessió directa
Objecte Conveni 2022 DISPIERA
Destinatari Associació DISPIERA CIF/DNI G63553887
Import Total 3.000€

Vista la petició formulada per l’Associació DISPIERA per tal que li sigui concedida una subvenció 
per col·laborar en el finançament de la seva activitat 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 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 3.000,00€ a la partida 231 
48942 – Subvenció Associació Dispiera.
 
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 DISPIERA, 
amb NIF G63553887, per a realitzar les activitats programades 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 DISPIERA 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, la Sra. Montserrat Comas Ribas, amb DNI 37743698-P en qualitat de presidenta de 
l’Associació Dispiera amb CIF G63553887, en virtut dels Estatuts inscrits al Registre d’Entitats de la 
Generalitat de Catalunya amb número 29537. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que el conveni té per objecte:

l. Millorar la qualitat de vida de les persones amb DID (discapacitat intel·lectual i/o un trastorn del 
desenvolupament) i de les seves famílies. 

II. Que l’Associació Dispiera és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a que les persones 
amb DID i les seves famílies dels Hostalets de Pierola no es sentin excloses de la societat a través 
de la programació d’activitats inclusives basades en el lleure.

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’Associació Dispiera, per a la realització de les activitats esmentades en l’apartat 
Antecedents i Motivació, 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’Associació Dispiera amb un import de tres mil euros (3.000€), per a col·laborar en la realització 
de les activitats programades en el marc de les activitats de lleure i oci de persones amb DID i les 
seves famílies, durant l’exercici 2022 amb l’aplicació de la partida pressupostària 231- 48942- 
Subvenció Associació Dispiera, corresponent al pressupost vigent. 

Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del president/a de 
l’Associació Dispiera, 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.- 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.- 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 
Dispiera, serà repercutit per l’assegurança de responsabilitat civil que contracti l’entitat, o, en el 
seu defecte, directament per la mateixa entitat. 

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 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 per duplicat en 
lloc i data que s’assenyalen.

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

L’alcalde Presidenta Dispiera   Dono fe, la secretària
de la corporació

Gerard Parcerisas Valls Montserrat Comas Ribas 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.
● 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.

L’ alcalde Presidenta Dispiera  Dono fe, la secretària
de la corporació

Gerard Parcerisas Valls Montserrat Comas Ribas M. Alba Arrufat Vilaginés

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil  euros (3.000,00€), amb càrrec a 
l’aplicació 231 48942 – Associació Dispiera, 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.

2.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI LES PÍFIES, PER A 
LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D’ESPLAI DURANT ELS DISSABTES DE TOT L’ANY, 
CASALS EN EL PERÍODE D’ESTIU I FESTES DE NADAL, DINS L’EXERCICI 2022. 

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

Regidoria  Joventut 

Tipus 
expedient 

Subvenció concessió directa nominativa



Objecte  Conveni 2022 de col·laboració econòmica per a la realització del projecte 
d’esplai durant els dissabtes de tot l’any, casals en el període d’estiu i 
festes de Nadal, dins l’exercici 2022.  

Destinat
ari 

Associació Juvenil Esplai les Pífies CIF G64371867

Import 
Total 

10.800,00 €

Vista la petició formulada per l’Associació Juvenil Esplai les Pífies  per tal que li sigui concedida 
una subvenció per a la realització del projecte d’esplai durant els dissabtes de tot l’any, casals en 
el període d’estiu i festes de Nadal, dins 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 10.800,00€ a la partida 337 48905 “Conveni 
Esplai les Pífies”  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 a 
l’Associació Juvenil Esplai les Pífies amb CIF G64371867, per un import de deu  mil vuit cents 
euros (10.800,00€), per a la realització del projecte d’esplai durant els dissabtes de tot l’any, 
casals en el període d’estiu i festes de Nadal, dins 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 
I L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI LES PÍFIES 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 2022, assistit per la secretaria, la Sra. Mª Alba Arrufat Vilaginés.  
 
De l’altra part, la Sr/Sra. Aina Calpe Jabalera D.N.I. 39502975S, en qualitat de presidenta de 
l’Associació Juvenil Esplai les Pífies amb C.I.F.G-64371867, en virtut dels Estatuts inscrits al 
Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb número 33630. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a través de la regidoria de Joventut, té com a 
objectiu afavorir entre la infància i l’adolescència un ús enriquidor del temps de lleure que 
asseguri el seu creixement personal i social, programant activitats de valors com son el 
respecte a la diversitat, el respecte del medi ambient, la solidaritat social , la cooperació .... 

II. L’Associació Juvenil Esplai les Pífies és una entitat que ofereix activitats de lleure en el 
marc del projecte d’esplai durant els dissabtes de tot l’any, casals en el període d’estiu i 
festes de Nadal i que te com a finalitat promoure la cohesió i participació de la població 
infantil i juvenil. 

III. L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola reconeix la tasca que realitza l’Associació 
Juvenil Esplai les Pífies i considera que és un servei útil per a la comunitat local ja que 
permet que infants i joves participin en activitats d’educació en el lleure,  que potencien el 
seu desenvolupament integral amb propostes accessibles i inclusives i basades en valors 
com el respecte, la tolerància, l’estima, l’autonomia... entre d’altres, recollides en el projecte 
de l’entitat. 

IV. Per tal de poder consolidar aquests objectius i dur a terme  les activitats de lleure es 
creu convenient regular les relacions de cooperació i col·laboració entre  l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i l’Associació Juvenil Esplai les Pífies. 

V. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern de data 23 
de desembre de 2022. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzem 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 Juvenil Esplai Les Pífies dels Hostalets de Pierola per a la 
realització del projecte d’esplai durant els dissabtes de tot l’any, casals en el període d’estiu i 
festes de Nadal, dins l’exercici 2022.  

Segon.- MATERIAL FUNGIBLE 



L'ajuntament dels Hostalets de Pierola concedeix a l'associació Esplai les Pífies, la realització 
d'un màxim de 1.000 fotocopies en blanc i negre A4, 100 copies en color A4, 75 copies en blanc 
i negre color A3 i 50 copies en color A3 gratuïtament  i la resta de fotocopies que vulgui fer 
l’associació Juvenil Esplai les Pífies  s'hauran d'abonar al preu de 0,08€ per fotocopia A4 en 
blanc i negre, 0,16€ per fotocopia A4 en color, 0,12€ fotocopia A3 en blanc i negre i 0,32 
fotocopia A3 en color. 

Tercer.- MATERIAL NO FUNGIBLE 

L’Associació Juvenil Esplai les Pífies podrà disposar del material propietat de l'Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola tal com: taules, cadires, escenari, equip de so, tanques, cubells 
d’escombraries, etc.  

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant una instància, amb un mínim de 15 dies 
d’antelació, donant la informació següent: material que se sol·licita, data i franja horària per la 
qual es demana i motiu de la sol·licitud. 

Quart.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a través de la Regidoria de Joventut subvencionarà a 
l’Associació Juvenil Esplai les Pífies amb un import de deu mil vuit cents euros (10.800,00€),  
per col·laborar en la realització de les activitats proposades  durant l’exercici 2022 amb 
l’aplicació a la partida pressupostària 337 48905 “Conveni Esplai les Pífies” corresponent al 
pressupost vigent.  

Cinquè.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del president/a 
de l’Associació Juvenil Esplai les Pífies, i del Sr. Alcalde, amb la signatura fedatària de la sra. 
Secretària de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

Sisè.-TERMINI D’EXECUCIÓ  

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les 
activitats exposades al pacte primer de dit conveni, que es portaran a terme des del dia 1 de 
gener de 2022 fins el dia 31 de desembre del 2022 (ambdós inclosos) 

Setè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

El/la beneficiari/a 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 especifica 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. 

• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS. 

• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 

• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats 
en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

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

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. 

Vuitè.- PAGAMENT 

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

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. 

Es satisfarà el 75% de l’import total un cop signat el conveni. 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.  

En cas d’una justificació inferior a la bestreta, l’associació Juvenil Esplai Les Pífies 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. 

Desè.- 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.- Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixi la 
totalitat de les activitats. 

3.- Qualsevol dany a tercers que es produeixi durant la realització de les activitats de 
l’Associació Juvenil Esplai les Pífies, serà repercutit per l’assegurança de responsabilitat civil 
que contracti l’entitat, o, en el seu defecte, directament per la mateixa entitat. 

4.- 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.  
5.- 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.  

6.- 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.  

7.- 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.  

8.- 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.  

9.-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.  

10.- 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.  

11.- 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.  

Onzè.- COMPTABILITAT 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. 

Dotzè.- 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. 

Tretzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 
2022.  

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,  
 
L’ alcalde                   Associació Esplai Les Pífies           Dono fe, 
            La presidenta                         La secretària 
  

 
Gerard Parcerisas Valls      Aina Calpe Jabalera                   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,  
 

 L’ alcalde                Associació Esplai Les Pífies         Dono fe, 
            La presidenta                       La secretària 
   

Gerard Parcerisas Valls      Aina Calpe Jabalera                  M. Alba Arrufat Vilaginés 

  

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de deu mil vuit cents euros  (10.800,00€),  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337 48905 “Conveni Esplai les Pífies”” 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.

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, PER A L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL A LES 7 COMARQUES”, 
PROJECTE COMARCAL ANOIA ACTIVA, PERÍODE 2022-2023,  PER A LA PARTICIPACIÓ EN 
L’ACCIÓ “DISPOSITIUS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS 
ESPECIALS: CO-OPERATIVA”, OFERINT UN SERVEI PER COL·LECTIUS AMB ESPECIALS 
DIFICULTATS.

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

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia ens ha fet arribar el Conveni d’encàrrec de gestió entre 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a l’execució 



d’actuacions en el marc del programa “Treball a les 7 comarques”, projecte comarcal Anoia Activa, 
període 2022-2023.

Atès que el Projecte comarcal Anoia Activa pretén donar resposta a la conjuntura econòmica 
impulsant mesures d’ocupació amb la implicació de les entitats locals i agents del territori. La 
finalitat del pla d’execució és implementar un Pla per a la millora de la competitivitat del mercat de 
treball de la comarca, que contribueixi a disminuir l’elevat índex d’atur existent, alhora que fomenti 
la creació d’unes bases sòlides per a l’establiment d’un model de mercat de treball eficient, 
d’equilibri territorial i equitatiu.

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, té la voluntat de participar i prendre part en el 
projecte comarcal Anoia Activa, mitjançant la participació en l’acció “Dispositius d’inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials: Co-Operativa”, oferint un servei per col·lectius 
amb especials dificultats.

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució 
de les actuacions incloses en les accions dels “Dispositius d’inserció sociolaboral de col·lectius 
amb dificultats especials: Co-Operativa”. 

Vista la clàusula sisena del conveni d’encàrrec de gestió en la que s’especifica que per al 
compliment dels objectius establerts, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es compromet a 
transferir al Consell Comarcal de l’Anoia, l’import de 3.500,00 euros corresponents a la part de 
cofinançament per poder dur a terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió.

Atès que existeix crèdit a la partida 241 46513 Transferència Consell Comarcal programa Plans 
Treball i Formació, per un import de 3.500,00 euros.

Atès allò disposat a l’article 273.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que habilita als ens locals a concertar els contractes, pactes o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de 
bona administració.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

A C O R D S:

PRIMER.- APROVAR la minuta de Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a l’execució d’actuacions en el marc del programa 
“Treball a les 7 comarques”, projecte comarcal Anoia Activa, període 2022-2023,  per a la 
participació en l’acció “Dispositius d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials: 
Co-Operativa”, oferint un servei per col·lectius amb especials dificultats, que consta a l’expedient 
2022_2434.

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i en especial perquè signi el conveni.

TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 3.500,00 euros per a l’execució 
d’actuacions en el marc del programa “Treball a les 7 comarques”, projecte comarcal Anoia Activa, 
a la partida 241 46513 Transferència Consell Comarcal programa Plans Treball i Formació, del 
pressupost de despeses de l’exercici 2022.
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia d’acord amb el que 
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i comunicar al departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament. 



CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’acord amb 
l’article 11.3.b) de la LRJSP i en el portal de la transparència de l’Ajuntament, en compliment de 
l’article 8.1.f) de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

SISÈ.- REMETRE el conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

4.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
MITJANÇANT CONVENI ATORGADA L’ANY 2021 A HOSERPI S.L. PER UN IMPORT DE 
50.000,00 EUROS.

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

Atès que en data 17 de febrer de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021:

Regidoria Benestar Comunitari
Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa
Objecte Conveni 2021 Hoserpi S.L
Destinataris Hoserpi S.L.
CIF/DNI B63395495
Import  Total 50.000,00€
Data Atorgament 26/05/2021
Aplicació pressupostària 161 74001
Bestreta concedida 0,00€
Data registre justificació 17/02/2022
N ú m e r o r e g i s t r e 
justificació 2022/997

Import justificants 50.203,60€
Data límit justificació 28 de febrer 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).

Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Hoserpi S.L. en el 
qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar la següent documentació per justificar la 
subvenció atorgada:

- Balanç
- Compte de pèrdues i guanys
- Memòria econòmica justificativa del cost de la inversió amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RGLS



Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria de Benestar Comunitari i l’informe 
de fiscalització de l’interventor favorable amb observacions

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

SUBVENCIÓ 50.000,00€
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 50.203,60€
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 50.000,00€
BESTRETES SATISFETES 0,00€
PENDENT DE PAGAMENT 50.000,00€

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció de concessió directa nominativa mitjançant conveni 
atorgada l’any 2021 a HOSERPI S.L. per un import de 50.000,00 euros.

Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a  HOSERPI 
S.L. per un import de cinquanta mil euros (50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
161 740010 Conveni Hoserpi, S.L. -Abastament domiciliari aigua del pressupost de l’exercici 2021.

Tercer.- Ordenar el  pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a  HOSERPI S.L. per un 
import de cinquanta mil euros (50.000,00€).

Quart.- Comunicar el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

5.- SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ASSOCIACIÓ GENT GRAN HOSTALETS, EXERCICI 
2022.

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària

Destinataris ASSOCIACIÓ GENT GRAN DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA

CIF/DNI G63922793
Import total 4.000,00 euros



Atès que l’Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola és una entitat del municipi sense 
ànim de lucre destinada a promoure i organitzar activitats per la gent gran del municipi i comarca. 

Atès que aquesta entitat gestiona conjuntament amb l’Ajuntament el Casal d’Avis des de la seva 
obertura el 2005 amb satisfacció de totes les parts.

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola està interessat en la preservació de les activitats 
socioculturals adreçades a la gent gran donant resposta a un interès general del municipi

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 de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 4.000,00€ a la partida 231 48971 “Conveni 
Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola” corresponent al pressupost vigent.

Atès que segons l’apartat segon de l’article 15. 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 l’Associació de la 
Gent Gran dels Hostalets de Pierola per un import de quatre mil euros (4.000,00 €) destinada a 
finançar la gestió del Casal d’Avis dels Hostalets de Pierola.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR de la despesa de quatre mil euros (4.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació 231 48971 Conveni Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola del pressupost 
de despeses l’exercici 2022.

Tercer.- 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. L’Associació es compromet a no tenir un benefici en la gestió de les activitats i finalitzar el 



present conveni amb un romanent de tresoreria màxim de 30.000€. 

3. 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.

4. El pagament de la subvenció s’efectuarà contra presentació de la justificació de l’activitat 
subvencionada.

5. El/la beneficiari/a 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 
especifica 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. 

• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS. 

• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 

• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats 
en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

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.

6. 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.

7. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixi la 
totalitat de les activitats. 

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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. 

13. 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.  

14. 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.

15. 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.  
  

16. 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.

17. 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 de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola.

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

S’aprova per unanimitat dels assistents.

6.- SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA ASOCIACIÓN VECINOS UNIDOS POR SERRA ALTA, 
EXERCICI 2022.

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària
Destinataris ASOCIACIÓN VECINOS UNIDOS POR SERRA ALTA
CIF/DNI G67985093
Import total 1.000,00 euros

Atès que l’Asociación de Vecinos Unidos per Serra Alta   és una entitat del municipi sense ànim de 



lucre que dur a terme,  entre d’altres, una activitat extraescolar de tipus esportiu.

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola té la voluntat de donar suport en aquesta activitat 
per fomentar la cohesió social de tots els veïns de la Urbanització. 

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 de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 4.000,00€ a la partida 231 48971 “Conveni 
Associació de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola”  corresponent al pressupost vigent.

Atès que segons l’apartat segon de l’article 15. 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 Asociación de Vecinos 
Unidos por Serra Alta per un import de mil euros (1.000,00 €) destinada a  finançar l’activitat 
extraescolar de tipus esportiu que es dur a terme a la Urbanització durant l’anualitat 2022.

Segon.- AUTORITZAR I  DISPOSAR de la despesa de mil euros (1.000,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació 326 48972 Conveni Asociación Vecinos Unidos por Serra Alta del pressupost de 
despeses l’exercici 2022.

Tercer.- 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 extraescolar de tipus esportiu que es 
durà a terme  durant l’exercici 2022.

2. 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.

3. El pagament de la subvenció s’efectuarà contra presentació de la justificació de 
l’activitat subvencionada.



4. El/la beneficiari/a 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 
especifica 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. 

• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS. 

• Estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereix la subvenció. 

• Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats 
en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

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.

5. 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.

6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixi 
la totalitat de les activitats. 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.

12. 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.  
  

13. 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.

14. 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’Asociación de Vecinos Unidos por Serra Alta.

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

S’aprova per unanimitat dels assistents.

7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL CONVENI COL·LABORACIÓ AMB – 
AJUNTAMENT ECOPARC4, 2022.

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

Atès que per acord de la Junta de Govern local de data 23 de novembre de 2022 es va aprovar, 
entre d’altres, un conveni de col.laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola en relació a la ubicació d’instal.lacions de tractament de residus al 
municipi dels Hostalets de Pierola.

Atès que en el mateix acord es va aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, amb el 
text literal següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS AL MUNICIPI DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA
/.../
II.- FINALITAT DEL CONVENI

És voluntat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
continuar establint un mecanisme que garanteixi el sistema de compensacions derivades de la 
ubicació d’instal·lacions d’ús metropolità de tractament, valorització i disposició dels residus 
municipals. 

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen el present 
conveni de col·laboració i 

PACTEN

PRIMER.- OBJECTE

Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per establir i regular les condicions relatives a la 
compensació econòmica a satisfer durant l’any 2022 a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per 
la ubicació al seu terme municipal d’una planta de tractament de residus municipals, en concret 
del denominat Ecoparc 4.

L’Ecoparc 4 disposa d’una planta de tractament mecànic-biològic amb una capacitat nominal de 



300.000 tones/any de residus municipals (Resta + Fracció orgànica dels residus municipals o 
FORM).

SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR

L’AMB, com a membre del Consorci Ecoparc 4, i responsable de la gestió de la planta,  garantirà 
el funcionament de l’Ecoparc 4 de manera que l’Ajuntament pugui tenir a la seva disposició 
aquesta planta per al tractament dels residus municipals procedents del municipi.

TERCER.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

L’AMB s’obliga al pagament a l’Ajuntament d’una compensació econòmica anual equivalent a 0,55 
€ per 270.000 tones (tones que es va comprometre a tractar anualment al conveni signat en data 
20 de desembre de 2005), el que equival a una compensació anual de 148.500,00 €. Aquesta 
compensació es fixa per a l’exercici 2022, i el pagament es farà conforme al pacte quart, 
finançament de l’actuació. 

L’AMB també es compromet que a través del Consorci Ecoparc 4:
 

- Prioritzarà l’entrada dels residus dels termes municipals més propers a la planta, en 
detriment dels més allunyats.

- Mantenir la instal·lació en perfecte estat de neteja i manteniment per tal de garantir el 
menor impacte d’emissions odoríferes a l’entorn.

- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència de funcionament de la instal·lació que 
pogués derivar en un impacte en l’entorn.

- Garantir el tractament dels residus municipals procedents del municipi en una 
instal·lació metropolitana alternativa en cas que l’Ecoparc 4 no estigués disponible pel seu 
tractament.

L’Ajuntament, per la seva part, s’obliga a comunicar a l’AMB qualsevol incidències que es 
produeixi en el seu terme municipal derivada de l’activitat de la planta de tractament de residus 
Ecoparc 4. A més, l’Ajuntament col·laborarà amb l’AMB comunicant totes aquelles actuacions 
realitzades al municipi que puguin afectar el correcte funcionament de la planta o de l’accés dels 
vehicles de recollida de residus a les seves instal·lacions. Aquestes comunicació no eludeix 
l’obligació de comunicar també qualsevol incidència al Consorci Ecoparc 4.

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

La despesa assumida per l’AMB serà per un import total de CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (148.500,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària A3000/16220/46200 
del pressupost de l’AMB per l’exercici 2022.

CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió que serà 
formada per:

- Dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Dos representants de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Aquesta comissió es reunirà anualment, i també a petició de qualsevol de les dues parts. 

Tindrà com a finalitat el seguiment del compliment dels compromisos de les parts, i concretament:



- Seguiment de les actuacions realitzades per les parts signatàries i que constitueixen 
l’objecte del conveni.

- Informar dels casos de controvèrsia o discrepància que sorgeixin entre les parts sobre 
la interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de col·laboració, als 
òrgans de l’AMB i de l’Ajuntament amb potestat resolutòria.

SISÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA

El present conveni tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2022 des de la seva signatura, 
tot i que refereix a tot l’exercici 2022. 

SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Seran causes de resolució del present conveni:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva 
pròrroga.

b) L’acord unànime dels signants.

c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment per a que 
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de dos mesos. Si un cop 
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.

d) Per les altres causes previstes en aquest conveni o en la llei.

L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb 
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes per la Comissió de seguiment.

En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva interpretació, 
aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

NOVÈ.- REGISTRE I PUBLICACIÓ

L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries.

DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC

La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa 
d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Atès que la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar en data 13 de 



desembre de 2022, l’acord d’aprovar el conveni amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que té 
per objecte establir i regular les condicions relatives a la compensació econòmica a satisfer durant 
l’any 2022 a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per la ubicació al seu terme municipal d’una 
planta de tractament de residus municipals.”

Atès que entre ambdós convenis aprovats es detecta una discrepància en el punt 7, “causes de 
resolució” amb la omissió del punt 7.a) ”El transcurs del termini de vigència del conveni sense 
haver-se acordat la seva pròrroga” de l’aprovat per l’Ajuntament.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació no substancial incorporada al conveni de col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola en relació a la ubicació 
d’instal·lacions de tractament de residus al municipi dels Hostalets de Pierola, que consisteix en la 
omissió del punt 7.a) “causes de resolució.- El transcurs del termini de vigència del conveni sense 
haver-se acordat la seva pròrroga” que consta en l’aprovat per l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS AL MUNICIPI DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA

REUNITS

D’una part, el senyor Eloi Badia Casas, com a Vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb NIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona 
Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari General, el senyor Marcel·lí Pons Duat.

D’altra, el senyor Gerard Parcerisas Valls, com Alcalde-President de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, amb NIF P-0816100-B i domicili a la Plaça Cal Figueras, 1,  la Unitat, 6, assistida per la 
senyora M. Alba Arrufat Vilaginés, secretària-interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola.

ACTUEN

Per una part, el senyor Eloi Badia Casas, Vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, (en endavant, AMB), amb NIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, 
número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per Decret de Presidència de data 1 
d’agost de 2019, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 7 d’agost de 2019 i 
pel qual es faculta la representació de la institució en la signatura de convenis. Aquest conveni ha 
estat aprovat per acord de Junta de Govern de data xx de xxxxx de 2022. Assistit en aquest acte 
pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat 
per Decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe pública 
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, del 16 de març, regulador del 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, i en exercici de les 
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 
7/1985, del 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

D’altra part, en nom i representació de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, el senyor Gerard 
Parcerisas Valls, Alcalde-President de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb NIF 
P-0816100-B i domicili a la Plaça Cal Figueras, 1, assistit per la senyora M. Alba Arrufat Vilaginés, 
secretària-interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, funcionària d’administració local 
amb habilitació nacional.



Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i 

MANIFESTEN

I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en endavant, AMB, va ser creada per la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, LAMB). L’AMB és 
un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat per 36 municipis de la conurbació 
de Barcelona, definits a l’article 2 de la LAMB. 

2. Com a entitat local territorial, l’AMB pot prestar serveis i promoure activitats que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren. Així 
mateix, i segons l’article 14.D de la LAMB, l’AMB té competència en matèria de gestió de 
residus en la prestació dels serveis de tractament, valorització i disposició dels residus 
municipals, entre d’altres.

3. Que al municipi dels Hostalets de Pierola es troba ubicada la planta de tractament de 
residus Ecoparc 4, de titularitat del Consorci Ecoparc 4, integrat per l’AMB. L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta planta està contemplada 
en el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 
2019-2025 (PREMET 25). 

4. Que en data 20 de desembre de 2005, l’extinta Entitat Metropolitana dels Serveis 
Hidràulics i del Tractament de Residus, EMSHTR i actual AMB i l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, van signar un conveni de col·laboració per l’impuls i desplegament dels respectius 
programes de gestió de residus municipals i l’establiment dels compromisos tècnics i 
econòmics per a la implantació de l’Ecoparc 4. Aquest conveni establia al seu pacte setè una 
compensació en favor de l’Ajuntament. 

5. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, la vigència del conveni subscrit l’any 2005 entre l’extinta EMSHTR, i actual AMB, i 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va finalitzar el passat 2 d’octubre de 2020, per aplicació 
del que es disposa a la Disposició addicional vuitena de l’esmentada llei, raó per la qual es va 
signar un nou conveni, per a l’any 2021, que donava continuïtat a la col·laboració iniciada en 
el 2005.

6. Que és voluntat de les parts continuar amb la col·laboració iniciada en el conveni 
signat en data 20 de desembre de 2005, entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’AMB, i 
que va continuar durant l’exercici 2021 amb la signatura d’un nou conveni.

II.- FINALITAT DEL CONVENI

És voluntat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
continuar establint un mecanisme que garanteixi el sistema de compensacions derivades de la 
ubicació d’instal·lacions d’ús metropolità de tractament, valorització i disposició dels residus 
municipals. 

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen el present 
conveni de col·laboració i 

PACTEN



PRIMER.- OBJECTE

Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per establir i regular les condicions relatives a la 
compensació econòmica a satisfer durant l’any 2022 a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per 
la ubicació al seu terme municipal d’una planta de tractament de residus municipals, en concret 
del denominat Ecoparc 4.

L’Ecoparc 4 disposa d’una planta de tractament mecànic-biològic amb una capacitat nominal de 
300.000 tones/any de residus municipals (Resta + Fracció orgànica dels residus municipals o 
FORM).

SEGON.- ACTUACIONS A REALITZAR

L’AMB, com a membre del Consorci Ecoparc 4, i responsable de la gestió de la planta,  garantirà 
el funcionament de l’Ecoparc 4 de manera que l’Ajuntament pugui tenir a la seva disposició 
aquesta planta per al tractament dels residus municipals procedents del municipi.

TERCER.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

L’AMB s’obliga al pagament a l’Ajuntament d’una compensació econòmica anual equivalent a 0,55 
€ per 270.000 tones (tones que es va comprometre a tractar anualment al conveni signat en data 
20 de desembre de 2005), el que equival a una compensació anual de 148.500,00 €. Aquesta 
compensació es fixa per a l’exercici 2022, i el pagament es farà conforme al pacte quart, 
finançament de l’actuació. 

L’AMB també es compromet que a través del Consorci Ecoparc 4:
 

- Prioritzarà l’entrada dels residus dels termes municipals més propers a la planta, en 
detriment dels més allunyats.

- Mantenir la instal·lació en perfecte estat de neteja i manteniment per tal de garantir el 
menor impacte d’emissions odoríferes a l’entorn.

- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència de funcionament de la instal·lació que 
pogués derivar en un impacte en l’entorn.

- Garantir el tractament dels residus municipals procedents del municipi en una 
instal·lació metropolitana alternativa en cas que l’Ecoparc 4 no estigués disponible pel seu 
tractament.

L’Ajuntament, per la seva part, s’obliga a comunicar a l’AMB qualsevol incidències que es 
produeixi en el seu terme municipal derivada de l’activitat de la planta de tractament de residus 
Ecoparc 4. A més, l’Ajuntament col·laborarà amb l’AMB comunicant totes aquelles actuacions 
realitzades al municipi que puguin afectar el correcte funcionament de la planta o de l’accés dels 
vehicles de recollida de residus a les seves instal·lacions. Aquestes comunicació no eludeix 
l’obligació de comunicar també qualsevol incidència al Consorci Ecoparc 4.

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

La despesa assumida per l’AMB serà per un import total de CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (148.500,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària A3000/16220/46200 
del pressupost de l’AMB per l’exercici 2022.

CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió que serà 



formada per:

- Dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Dos representants de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Aquesta comissió es reunirà anualment, i també a petició de qualsevol de les dues parts. 

Tindrà com a finalitat el seguiment del compliment dels compromisos de les parts, i concretament:

- Seguiment de les actuacions realitzades per les parts signatàries i que constitueixen 
l’objecte del conveni.

- Informar dels casos de controvèrsia o discrepància que sorgeixin entre les parts sobre 
la interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de col·laboració, als 
òrgans de l’AMB i de l’Ajuntament amb potestat resolutòria.

SISÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA

El present conveni tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2022 des de la seva signatura, 
tot i que refereix a tot l’exercici 2022. 

SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Seran causes de resolució del present conveni:

a) L’acord unànime dels signants.

b) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment per a que 
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de dos mesos. Si un cop 
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.

c) Per les altres causes previstes en aquest conveni o en la llei.

L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb 
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes per la Comissió de seguiment.

En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva interpretació, 
aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

NOVÈ.- REGISTRE I PUBLICACIÓ

L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries.

DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC

La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa 



d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Atès que la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar en data 13 de 
desembre de 2022, l’acord d’aprovar el conveni amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que té 
per objecte establir i regular les condicions relatives a la compensació econòmica a satisfer durant 
l’any 2022 a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per la ubicació al seu terme municipal d’una 
planta de tractament de residus municipals.”

Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació, Sr. Gerard Parcerisas Valls, per a la 
signatura del conveni.

Quart.- Notificar els presents acords en deguda forma a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al 
Departament d’Intervenció de l’Ajuntament.

Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb 
l’article 11.3.b) de la LRJSP i en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament, en compliment de 
l’article 8.1.f) de la llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

Sisè.- Remetre el conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

8- APROVACIÓ SUBVENCIÓ CAPITAL CONCESSIÓ NOMINATIVA DIRECTA HOSERPI S.L. 
2022

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

Atès que en data 17 de febrer de 2022 s’ha rebut la justificació en relació a la següent subvenció 
atorgada durant l’any 2021:

Regidoria Benestar Comunitari
Tipus expedient Subvencions concessió directa nominativa
Objecte Conveni 2021 Hoserpi S.L
Destinataris Hoserpi S.L.
CIF/DNI B63395495
Import  Total 50.000,00€
Data Atorgament 26/05/2021
Aplicació pressupostària 161 74001
Bestreta concedida 0,00€
Data registre justificació 17/02/2022
N ú m e r o r e g i s t r e 
justificació 2022/997

Import justificants 50.203,60€
Data límit justificació 28 de febrer 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).

Vist el pacte 5è del conveni signat entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Hoserpi S.L. en el 
qual s’estableix que el beneficiari haurà d’aportar la següent documentació per justificar la 
subvenció atorgada:

- Balanç
- Compte de pèrdues i guanys
- Memòria econòmica justificativa del cost de la inversió amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RGLS

Vista la documentació presentada, la proposta de la regidoria de Benestar Comunitari i l’informe 
de fiscalització de l’interventor favorable amb observacions

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

SUBVENCIÓ 50.000,00€
JUSTIFICAT CORRECTAMENT 50.203,60€
JUSTIFICAT AMB INCIDÈNCIES 0,00€
REDUCCIÓ SUBVENCIÓ 0,00€
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 50.000,00€
BESTRETES SATISFETES 0,00€
PENDENT DE PAGAMENT 50.000,00€

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció de concessió directa nominativa mitjançant conveni 
atorgada l’any 2021 a HOSERPI S.L. per un import de 50.000,00 euros.

Segon.- Reconèixer l’obligació  de pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a  HOSERPI 
S.L. per un import de cinquanta mil euros (50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
161 740010 Conveni Hoserpi, S.L. -Abastament domiciliari aigua del pressupost de l’exercici 2021.

Tercer.- Ordenar el  pagament de la subvenció atorgada l’any 2021 a  HOSERPI S.L. per un 
import de cinquanta mil euros (50.000,00€).

Quart.- Comunicar el present acord al beneficiari de la subvenció així com a la Intervenció 
municipal als efectes oportuns.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

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



L’alcalde La secretària 


