
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 29 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 29 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 dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se 
els següents acords:

1.- DEIXAR SENSE EFECTE EL SEGON ACORD DE L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL 
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I L’INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA PER A L’ANY 2022, 
APROVAT EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 221123 I APROVAR UNA SUBVENCIÓ 
DIRECTA NOMINATIVA A L’INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA, PER A L’ANUALITAT 2022.

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

Tipus expedient Subvencions concessió directa sense conveni
Objecte Finançament activitat ordinària
Destinataris Institut Escola Renaixença 
CIF/DNI S0800658G 
Import total 3.500,00 €

Atès que el passat 23 de novembre de 2022 es va aprovar per Junta de Govern Local l’atorgament 
d’una subvenció per concessió directa  a l’Institut Escola Renaixença amb CIF S0800658G, per a 
l’adquisició del següent material per a l’anualitat 2022:

• Adquisició material pedagògic per l’àrea d’Educació Física i Psicomotricitat.

• Aula de música: actualitzar els instruments pel bon desenvolupament de la 
programació musical.

• Innovamat: dotar de caixes pedagògiques les aules pel projecte matemàtic.



Atès que en el segon acord es va aprovar la minuta del conveni regulador de l’esmentada 
subvenció directa.

Atès que els Serveis Jurídics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
consideren desfavorables la signatura de qualsevol conveni entre l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i l’Institut Escola Renaixença. 

Vist l’article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15.3. 
de 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, que literalment diu:  

“Son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, aquellas que 
su objeto, dotación presupuestaria y beneficiario, aparezcan determinados expresamente en el estado de 
los gastos del presupuesto.

Los acuerdos administrativos o los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos de las corporaciones locales.

El procedimiento para su concesión será iniciado de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al 
que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y finalizará con la resolución de la concesión o el 
convenio.

El correspondiente convenio o, en su caso, la resolución de concesión debe incluir los siguientes extremos:

a) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo fin, 
procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.
b) Plazo y forma de pago de la subvención, posibilidad de realizar pagos anticipados que, en su caso, 
tendrán que aportar los beneficiarios.

c) Plazo para justificar la subvención y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la finalidad y de la aplicación de los fondos que se concedan.”

Atès que segons l’apartat segon de l’article 15. de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament 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 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.- DEIXAR sense efecte el segon acord de l’aprovació de la minuta del conveni regulador de 
la subvenció a formalitzar entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i l’Institut Escola 
Renaixença per a l’any 2022.

Segon.- 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’adquisició del següent material per a l’anualitat 
2022:
Adquisició material pedagògic per l’àrea d’Educació Física i Psicomotricitat.



Aula de música: actualitzar els instruments pel bon desenvolupament de la programació 
musical.
Innovamat: dotar de caixes pedagògiques les aules pel projecte matemàtic.

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 la 
subvenció.

4. El/la beneficiari/a haurà de justificar aquesta subvenció 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 

• Memòria econòmica justificativa del cost del material subvencionat 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’obliga/uen a adquirir 
el material subvencionat de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

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. 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.

11. 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.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Insitut Escola Renaixença.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

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

L’alcalde La secretària 


