
 

 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 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 27 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 13 DE GENER 
DE 2021. 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA REEMPRESA, PER LA CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D’EMPRESES EN L’ÀMBIT TERRITORIAL 
D’ACTUACIÓ DEL PUNT LOCAL REEMPRESA DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
  
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de creació, consolidació i 
creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la província de Barcelona. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de Reempresa de Catalunya, 
van signar un conveni de col·laboració per al període 2012-2015, per a desenvolupar el projecte 
d’implantació local de la Reempresa als CLSE (Els Centres Locals de Serveis a les Empreses) de 
la província de Barcelona. 
 
Per a donar resposta a aquests reptes de consolidació i creixement, la Diputació de Barcelona, va 
aprovar, per al període 2016-2019, els convenis específics entre aquesta corporació i els 35 ens 
locals per establir un sistema de finançament dels punts locals Reempresa en base als resultats 
dels mateixos. 
 
L’Ajuntament d’Igualada és un dels 35 punts locals Reempresa i vol continuar oferint els serveis 
Reempresa dins del catàleg del seu CLSE. 
 
És per aquest motiu que el passat 8 d’octubre de 2020 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada van aprovar un conveni de col·laboració per a la consolidació i desenvolupament de la 
compra venda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023) amb 
l’objecte de regular les relacions i compromisos entre ambdós ens per tal de portar a terme el 
Programa per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en 
l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament d’Igualada. 
 



 

 

Les activitats que s’inclouen en el marc del present conveni i que ha de realitzar el CLSE com a 
punt local Reempresa són les de difusió i prescripció, captació i atenció de l’oferta i la demanda. 
 
L’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament d’Igualada a efectes d’aquest 
conveni és el de la Comarca de l’Anoia, com a àmbit propi d’actuació inherent a l’ens pel que fa al 
municipi d’Igualada, i en base a la formalització d’acords amb els corresponents ens locals pel que 
fa a la resta de municipis. 
 
És per aquest motiu que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola està interessat en adherir-se al 
programa REEMPRESA, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
en l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa del’Ajuntament d’Igualada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al programa Reempresa, per la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses en l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
  
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 quaranta minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 


