
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE GENER DE 
2021 

Assistents per via telemàtica: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls, primer tinent d’alcalde: 
Sr. Jordi Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals i tercera tinent d’alcalde: 
Sra. Irene Abad Gil. 

Absent: Cap. 

A 13 de gener de 2021 es reuneix telemàticament 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-interventora de la 
corporació, na M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte. 

 

Essent les dinou hores, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió adoptant-se els següents 
acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTA D`ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DELS DIES 23 I 31 DE 
DESEMBRE DE 2020. 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovades pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
2.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L`AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA I LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS, COM A ENS QUE IMPARTEIX EL CURS DE 
FORMACIÓ DE MONITOR/A O DIRECTOR/A D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
  
“Atès que la Fundació Pere Tarrés imparteix cursos de monitor/a o director/a d’educació en el lleure 
i prepara l'alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, 
capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar aquestes activitats en el marc de la programació 
general d'una organització educativa. 
 
Atès que aquests cursos tenen un contingut teòric que es pot realitzar 100% on line coordinats per 
la mateixa Fundació Pere Tarrés i un contingut pràctic presencial en centres que puguin oferir a 
l’alumne una base per a poder posar en pràctica tot allò après en la teoria. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola considera positiu poder oferir als estudiants la 
possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en els centres educatius o de lleure de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola que reuneixin el perfil adequat per a l’estudiant.  
 
Atès que per poder realitzar aquestes pràctiques cal signar un acord per ambdues parts que reguli 
les pràctiques del curs de monitor/a o de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
que realitzarà l’alumne/a esmentat en el lloc, activitats i període que s’estableixin.  
 

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER. –  APROVAR minuta de conveni entre l`Ajuntament dels Hostalets de Pierola i la Fundació 
Pere Tarrés, com a ens que imparteix el curs de formació de monitor/a o director/a d’educació en el 
lleure infantil i juvenil, per a la realització de pràctiques per a l’alumne Josep Ramón Parés 
Corretgés.  
 



 

 

SEGON.- FACULTAR el Sr. Alcalde, perquè en exercici del seu càrrec, i amb poder tan ampli com 
sigui possible, procedeixi a la signatura dels esmentats acords.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats. 
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
 
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I essent les dinou hores i trenta-dos minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 


