
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 DE MARÇ 
DE 2021 

 

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

Absent: Sra. Irene Abad Gil. 

A 31 de març 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 DE LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L`AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA I EL PROGRAMA PTT ANOIA SUD, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DINS 
DEL CURS: AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS (PFI AR03), PER A L’ESTUDIANT J.V.V. 
 
La senyora secretària dóna lectura a la primera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que dins del programa PTT Anoia Sud, que imparteix classes als nois i noies que no han 
finalitzat els estudis obligatoris i aquest curs els hi serveix per canalitzar el seu futur cap a la vida 
laboral o la continuïtat en els estudis.  
 
Atès que un dels estudis que s’imparteixen en el programa PTT Anoia Sud, en la família professional 
Agrària hi ha l`estudi: Auxiliar de vivers i jardins (PFI AR03). 
 
Atès que els alumnes que cursen aquests estudis han de realitzar 180 hores de pràctiques, 
obligatòriament. 
 
Atès que l`Ajuntament dels Hostalets de Pierola pot oferir realitzar aquestes hores de pràctiques a 
un alumne que estigui cursant els estudis d’Auxiliar de vivers i jardins (PFI AR03), realitzant diverses 
tasques en els parcs i jardins municipals amb el seguiment, com a tutor, del cap de jardiners de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
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 el 
programa PTT Anoia Sud, per a la realització de pràctiques dins del curs: Auxiliar de vivers i jardins 
(PFI AR03), pel curs 2020-2021, des del dia 7/4/2021 fins al 17/06/2021, per a l’estudiant J.V.V. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 

 

2.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L`AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA I EL PROGRAMA PTT ANOIA SUD, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DINS 
DEL CURS: AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS (PFI AR03), PER A L’ESTUDIANT M.J. 
 
La senyora secretària dóna lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que dins del programa PTT Anoia Sud, que imparteix classes als nois i noies que no han 
finalitzat els estudis obligatoris i aquest curs els hi serveix per canalitzar el seu futur cap a la vida 
laboral o la continuïtat en els estudis.  
 
Atès que un dels estudis que s’imparteixen en el programa PTT Anoia Sud, en la família professional 
Agrària hi ha l`estudi: Auxiliar de vivers i jardins (PFI AR03). 
 
Atès que els alumnes que cursen aquests estudis han de realitzar 180 hores de pràctiques, 
obligatòriament. 
 
Atès que l`Ajuntament dels Hostalets de Pierola pot oferir realitzar aquestes hores de pràctiques a 
un alumne que estigui cursant els estudis d’Auxiliar de vivers i jardins (PFI AR03), realitzant diverses 
tasques en els parcs i jardins municipals amb el seguiment, com a tutor, del cap de jardiners de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
 
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 el 
programa PTT Anoia Sud, per a la realització de pràctiques dins del curs: Auxiliar de vivers i jardins 
(PFI AR03), pel curs 2020-2021, des del dia 7/4/2021 fins al 17/06/2021, per a l’estudiant M.J. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
3.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS 
LITERARI DE SANT JORDI 2021. 
 
La senyora secretària dóna lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 

 
 
 
 
 
 

Regidoria Cultura 

Tipus expedient 
Aprovació bases i convocatòria Concurs Literari Sant Jordi 
2021 

Objecte Premis Concurs Literari Sant  

Destinataris 
Persones residents o vinculades amb els Hostalets de 
Pierola 



 

 

 
Vist que la regidoria  de Cultura vol impulsar i organitzar un concurs literari, tant  de  l’àmbit de la 
prosa com de la poesia, que reconegui i promogui la creació literària dels habitants dels Hostalets 
de Pierola i així celebrar la festivitat de Sant Jordi.  
 
Vist que s’han redactat per la regidoria de Cultura les Bases reguladores de la convocatòria del 
concurs literari de Sant Jordi 2021, en les diferents modalitats i categories. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en relació a l’existència de consignació pressupostària 
suficient i adequada per dur a terme el concurs literari de Sant Jordi 2021 a l’aplicació 334 48907  
“Altres subvencions culturals “ en el Pressupost de l’exercici 2021, dins l’informe de fiscalització de 
l’expedient de convocatòria i bases específiques fase A, favorable amb objeccions no suspensives. 
 
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 que en la Base 13.3 de l’esmentada Ordenança, preveu que les Bases Específiques s’han de 
sotmetre a informació pública, mitjançant publicació del corresponent edicte al BOP. 
 
Vist que  en la Base 48a.3) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 preveu que 
les  convocatòries seran anunciades, entre altres, mitjançant el tauler d’anuncis, web municipal, 
tramesa de circulars a les entitats, etc., i es garantirà, en tot cas, el seu coneixement efectiu per part 
de tots els potencialment beneficiaris. 
Vist la base 48a.1) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 on s’estableix que 
l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions 
serà la Junta de Govern Local, en virtut del que disposa l’article 127 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local a proposta de la regidoria de Cultura l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria  del Concurs literari de Sant Jordi 2021, 
en les diferents modalitats  i categories amb el següent text: 
 
“BASES CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2021 DELS HOSTALETS DE PIEROLA  
 
1. PARTICIPANTS 
 
1.1.- Poden participar totes les persones residents o vinculades amb Els Hostalets de Pierola. 
1.2.- S’estableixen dues categories segons l’edat del concursants:  
       - Infantil fins a 16 anys 
       - Adults a partir de 16 anys 
 
2. OBRES CONCURSANTS 
 
2.1.- El tema és lliure però cal estar ambientat o tenir relació amb els Hostalets de Pierola. 
2.2.- La  modalitat tant pot ser prosa o poesia indiferentment. 
2.2.- Els treballs es presentaran en català, en qualsevol format i fins a un màxim de 1.000                        
paraules. 
2.3.- Només s’acceptarà una obra per participant i haurà de ser individual. 
 
3. LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 



 

 

3.1.- Cal presentar les obres per correu electrònic a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat. El 
correu ha de portar per assumpte «Concurs Sant Jordi» i cal adjuntar el full d’inscripció disponible 
a elshostaletsdepierola.cat/santjordi21. 
 
3.2.-  La data límit per a la presentació dels treballs concursants és el 18 d’abril a les 23.59 h. 
 
4. PREMIS 
 
Hi haurà tres premis per cada categoria: 
 
Categoria infantil:  
1r premi:  75€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals. 
2n premi:  50€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals. 
3r premi:   25€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals. 
 
Categoria adults:  
1r premi: 150 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi. 
2n premi: 100 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi. 
3r premi: 75 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi. 
 
5. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 
 
Aquests premis es faran efectius  mitjançant transferència bancària una vegada justificat l’import en 
despeses  realitzades als establiments i comerços locals. 
 
El termini per a la justificació serà a partir del dia 26 d’abril  fins el dia 17 de maig de 2021 ambdós 
inclosos.  
 
 
6. JURAT 
 
El Jurat estarà format per persones relacionades en l’àmbit de la cultura i l’educació del municipi, 
un representant de cada partit polític i el tècnic de cultura. 
 
7. VEREDICTE 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el diumenge 25 d’abril de 2021 a les 19.00 a l’auditori Cal 
Figueres i a través del canal municipal de Youtube. Les obres premiades es notificaran prèviament 
per assegurar la seva assistència a l’acte del veredicte. 
 
8. PUBLICITAT I DIFUSIÓ 
  
8.1- L’Ajuntament es reserva el dret de comunicar i/o publicar les obres premiades en qualsevol dels 
suports municipals. 
 
9. ALTRES DISPOSICIONS 
 
9.1.- La participació en el concurs queda vinculada a l’acceptació d’aquestes bases. 
9.2.- Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses. 
9.3.- Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pel membres del jurat i l’organització. 
9.4.- Les obres presentades queden exemptes de qualsevol dret d’autor i reclamació en aquest 
sentit. 
 
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 

mailto:comunicacio@elshostaletsdepierola.cat


 

 

Les dades dels concursants són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. 
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la Llei 3/2018 
LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de 
conservació és el preceptiu per Llei. 
 
Els participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, 
sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
 
El participant, accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte. 
 
11. EXCLUSIÓ DE PERCEBRE ELS PREMIS  

Els premiats que tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i també amb 
l’empresa municipal Hoserpi SLU, o qualsevol dels organismes públics que tingui delegat 
l’Ajuntament el seu cobrament en voluntària o la via executiva, no podran percebre cap premi.” 

Segon.- Sotmetre-les a informació pública mitjançant publicació del corresponent edicte al BOP i al 
taulell d’anuncis  de l’Ajuntament així com fer-ne difusió  a la pàgina web municipal. 
 
Tercer.- Aprovar, simultàniament al període d’informació pública, la convocatòria per participar en 
el concurs literari de Sant Jordi 2021, condicionada en qualsevol cas, a l’aprovació definitiva de les 
bases. 
 
Quart.-  Establir que el termini pel lliurament del treballs començarà el dia següent al de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el proper dia 18 d’abril de 
2021 a les 23,59 h. 
Cinquè.- Autoritzar (fase A) la despesa per un import màxim de 475,00 euros amb  càrrec a 
l’aplicació pressupostària  334 48907  “Altres subvencions culturals “ del pressupost municipal vigent 
corresponent al premi establert a les bases reguladores. 
 
Sisè.- Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 19.2 i 19.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions. 
 
Setè.- Traslladar aquest acord al departament de subvencions i a la Intervenció de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
4.- ATORGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 2020LO95 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
CEL.LA 15 DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE CAN MATA. 
 
La senyora secretària dóna lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Vista la sol.licitud de llicència municipal d’obres efectuada segons es detalla a continuació: 
 
Exp.: 2020LO95 
Sol.licitant: Cespa Gestión de Residuos, S.A.U 
Obra: Construcció de la cel.la 15 
Emplaçament: Dipòsit controlat de Can Mata  
Document tècnic redactat per A.I.L., enginyer de camins 
Assumeix direcció: A.I.L., enginyer de camins 
Assumeix Coordinació Seguretat i Salut: Tulpan Intermediació, S.L. 



 

 

 
Atès l’inici de l’expedient es sol·liciten els preceptius informes jurídic i tècnic. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals el qual es mostra favorable: 
 

“/.../1.-  La documentació aportada /.../ 
- Resolució permís ACA amb un seguit de característiques i condicions 
- Resolució permís de Cultura 
- Document d’acceptació de la intervenció paleontològica preventiva entre l’1 de gener i el 31 

de desembre de 2021 
- Projecte de motivació de la intervenció paleontològica presentat a Patrimoni./.../ 
 
2.- El projecte constructiu descriu les unitats d’obra necessàries per a la construcció de la cel.la 
15 ubicada al nord de l’actual zona d’explotació, dins la clau D i descriu els moviments de terres, 
impermeabilitzacions, tancaments, senyalitzacions i enllumenat, recollida de lixiviats, recollida 
de biogàs, xarxa del sistema contra incendis i xarxa de distribució elèctrica. 
 
3.- A 17 de desembre de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe favorable per 
a la construcció de la cel.la 15 (Exp. FUE-2020-1742522) que resolt autoritzar les obres 
sol.licitades d’acord amb la documentació aportada, i amb un seguit de característiques i 
condicions. 
 
4.- A 26 de gener de 2021, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va 
autoritzar la realització d’una intervenció paleontològica preventiva que s’ha de realitzar seguint 
les dades i condicions establertes en la mateixa (Exp. Arq002-1121-2021 (R/N 747 K121 N-160 
2021/1-32370) 
 
5.- A 4 d’octubre de 2019, té entrada a l’Ajuntament la Resolució d’autorització ambiental exp. 
B1CS170270 de Cespa, G.R, S.A.U. que resol l’atorgament de la modificació substancial de 
l’autorització ambiental per a l’ampliació del dipòsit amb la construcció d’una nova fase. Els 
antecedents, l’avaluació ambiental, els nivells d’emissió, les prescripcions tècniques i les 
actuacions de seguiment són les que estableix la proposta de resolució annexa que incorpora 
la modificació substancial i l’activitat la autoritzada. 
 

INFORME: /.../ 
 

3.- L’emplaçament de la cel.la 15, s’ajusta a les previsions dels subàmbits definits dins la clau D 
i es troba inclosa en la modificació substancial de l’autorització ambiental per a l’ampliació del 
dipòsit amb la construcció d’una nova fase, pel que s’informa favorablement la llicència d’obres 
sol.licitada amb el benentès que es donarà compliment a tots els condicionants, nivells d’emissió, 
prescripcions i actuacions de seguiment inclosos en les resolucions. 
 

4.- El punt 3 de la normativa de la Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament 
Urbanístic municipal, sobre determinacions relatives a la protecció del medi ambient, preveu 
un seguit de vectors que són: 
 

- Protecció del medi hidrològic 
- Qualitat de l’aire 
- Soroll 
- Contaminació lluminosa 
- Biodiversitat i connectivitat ecològica 
- Paisatge 

 
Del quals se’n justifica degudament el compliment de les determinacions relatives a la protecció 
del medi ambient.” 



 

 

 
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora, el qual es mostra favorable des d’un punt de vista 
jurídic. 
 
Atès el que estableix l’art. 188.2 del TRLUC, en virtut del qual la competència i el procediment per 
atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajusta al que estableix la legislació de règim local. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia 
de 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Atorgar la Llicència municipal d'Obres segons s’exposa a continuació per a l'execució de les  
obres les quals hauran de realitzar-se amb estricte subjecció a la sol·licitud i documents annexes 
presentats i sota les condicions generals i particulars de la Llicència. 
 
Exp. 2020LO95 
Sol.licitant: Cespa Gestión de Residuos, S.A.U 
Obra: Construcció de la cel.la 15 
Emplaçament: Dipòsit controlat de Can Mata 
Document tècnic redactat per A.I.L., enginyer de camins 
Assumeix direcció: A.I.L., enginyer de camins 
Assumeix Coordinació Seguretat i Salut: Tulpan Intermediació, S.L. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, d’acord amb 
les següents dades, sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real 
i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin 
 

 Exp / liq Nom Pressupost Impost 3,6% Taxa 0,3% TOTAL 

2020LO95 
L21-17 

Cespa GR, SAU. 5.739.340,00 €   206.616,24 €   43.045,05 €   249.661,29  € 

 
Tercer.- Comunicar a Cespa GR, S.A.U, que d’acord amb l’informe tècnic, caldrà donar compliment a 
tots les condicionants, nivells d’emissió, prescripcions i actuacions de seguiment establerts en les 
resolucions emeses per: 
 

o autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental de la modificació substancial de 
l’activitat de dipòsit controlat de Can Mata (exp. B1CS17270).  

o Agència Catalana de l’Aigua. Expedient: Exp. FUE-2020-1742522  
o Departament de Cultura/Patrimoni de la Generalitat. Exp. Arq002-1121-2021 

 
Quart.- Comunicar a Cespa GR, S.A.U, que caldrà tenir en compte les següents condicions: 
 
 INICI I ACABAMENT DE LES OBRES: 

- El termini per iniciar les obres serà d’1 any i de 3 per acabar-les. La llicència urbanística caduca si, 
en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres. 

 Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demana 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor. 

- La persona titular d’una llicència urbanística, per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament 
una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa. 



 

 

- En concloure les obres, en les quaranta-vuit hores següents, el propietari haurà de retirar els 
materials sobrants, bastides, tanques i barreres que encara hi romanguin. 

- Acabades les obres, en un termini màxim de 15 dies, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament 
mitjançant escrit, si és el cas, acompanyat del certificat expedit pel facultatiu director de les obres, 
conforme aquestes s’han dut a terme d’acord amb el projecte aprovat. 

 
CONDICIONS PARTICULARS: 

- No podrà introduir-se cap variació sense la prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal.  
- Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits de materials i 

altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol.licitar de l’Ajuntament l’oportuna autorització.  
- Durant les obres els serveis tècnics municipals podran inspeccionar els treballs sempre que ho 

considerin convenient 
- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici 

de tercers. 
- Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el projecte, el tècnic 

projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els plànols i la documentació que composen 
el projecte presentat. 

 
DOCUMENTACIÓ EN EL LLOC DE L’OBRA.- Haurà de tenir-se a disposició de la inspecció 
municipal: 
 

- El document acreditatiu de la concessió de la llicència. 
- Un exemplar del projecte aprovat 
- Document acreditatiu de la direcció facultativa de les obres 

 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució, en deguda forma als interessats 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
I essent les vint-i-una hores i deu minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió.  
Dono fe 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 


