
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 D’ABRIL 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 28 d’abril de 2021 es reuneix telemàticament la Junta de Govern local en sessió ordinària, 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`ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 14 D’ABRIL DE 2021. 
 
S’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS PER L’ANY 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Vist el dictamen pel qual s’aproven les concessions econòmiques en el marc del fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 
 
Vist que l’import total concedit a  l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, és de  
11.716,35 euros, corresponents al 95% del cost total de les actuacions.  
 
Vista l’acta de data 19/02/2021 de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes al pla 
de prevenció municipal d’incendis forestals pel qual s’actualitzen les actuacions previstes al 
programa anual del PPI per a l’any 2021. Dita comissió està formada pel Sr. J.C.F., adscrit a l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, el Sr. J.R.M., com 
a President de l’ADF dels Hostalets de Pierola, la Srta. I.C. com  a tècnica de medi ambient de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i el Sr. Gerard Parcerisas com a Regidor de Medi Ambient. 
 
Vist que la comissió local de seguiment del pla, va acordar l’execució de la següent relació 
d’actuacions del PPI durant el 2021: 
 
 



 

 

 
 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents; 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- Aprovar la relació d’actuacions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per l’any 2021, 
que ascendeix a 12333.00 euros.  
 
Segon.- Acceptar  el fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció 
d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 que correspon a 
11716.35 euros, corresponents al 95% del cost total de les actuacions programades.  
 
Tercer.-Notificar els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament d’Intervenció-
Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS PER L’ANY 2022. 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
 



 

 

Vist el dictamen pel qual s’aproven les concessions econòmiques en el marc del fons de prestació 
d’execució diferida “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022. 
 
Vist que l’import total concedit a  l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, és de  
12628.10 euros, corresponents al 95% del cost total de les actuacions.  
 
Vista l’acta de data 19/02/2021 de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes al pla 
de prevenció municipal d’incendis forestals pel qual s’actualitzen les actuacions previstes al 
programa anual del PPI per a l’any 2022. Dita comissió està formada pel Sr. Jordi Costa i Font, 
adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, 
el Sr. J.R.M., com a President de l’ADF dels Hostalets de Pierola, la Srta. I.C. com  a tècnica de 
medi ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i el Sr. Gerard Parcerisas com a Regidor 
de Medi Ambient. 
 
Vist que la comissió local de seguiment del pla, va acordar l’execució de la següent relació 
d’actuacions del PPI durant el 2022: 
 

 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents; 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la relació d’actuacions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per l’any 2022, 
que ascendeix a 12628.10  euros.  
 



 

 

Segon.- Acceptar  el fons de prestació d’execució diferida “Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2022, que correspon a 11996.69 euros, corresponents al 95% del cost total de les actuacions 
programades.  
 
Tercer.-Notificar els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament d’Intervenció-
Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  
 
 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS 
DE PIEROLA AL PROGRAMA “SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA” PER A LES 
ANUALITATS 2021-2024. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que la teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la població en 
general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, aïllament 
social, salut i/o dependència. 
 
Atès que el Servei Local de Teleassistència, a més de realitzar una funció d’atenció a emergències 
telefònica, realitza una tasca clau en l‘àmbit de seguiment presencial de les persones usuàries. 
  
Atès que la Diputació de Barcelona al 2012 va endegar un procediment de contractació, per tal de 
garantir la continuïtat del servei Teleassistència per a la propera anualitat, sent adjudicatària 
l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., per als anys 2013-2014 i que es va prorrogar pel 
2015-2016. Al finalitzar el contracte es va fer un nou procediment de contractació per als anys 2017-
2020 que va resultar adjudicatària Televida Servicios Sociosanitarios, S.L, i que per la situació 
d’emergència es va prorrogar fis el 30 d’abril de 2021. 
 
Atès que actualment s’està tramitant un nou procediment de contractació que seguirà estant finançat 
entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província que participen actualment en el 
programa o que s’hi adhereixin de nou.  
 
És per aquest motiu que els ens locals de la província de Barcelona per tal de donar continuïtat 
aquest servei hem de fer arribar l’Annex de sol·licitud de participació en el programa “Servei Local 
de Teleassistència” degudament emplenat. 

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola al programa 
“Servei Local de Teleassistència” per a les anualitats 2021-2024. 

Segon.- Emplenar l’Annex de sol·licitud de participació en el programa “Servei Local de 
Teleassistència” i trametre’l a la Diputació de Barcelona.  
 
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. 
 



 

 

5.- APROVACIÓ DE L’ANNEX ECONÒMIC PRESENTAT PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ, QUE 
REGULA LA COL·LABORACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE L’ANOIA SUD PER A 
L’ORGANITZACIÓ DELS PFI-PTT PEL CURS 2020-2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que en data 22 de gener de 2020 es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració de 
l`administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació amb els 
Ajuntaments de Piera, Cabrera d`Anoia, Capellades, Hostalets de Pierola, Masquefa, Vallbona 
d`Anoia, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt per a la realització de programes de 
qualificació professional inicial organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves 
que han finalitzat l`ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria.  
 
Atès que existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la 
seva formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti 
incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat. 
 
Atès que aquest col·lectiu de joves requereixen d’un recurs específic que permeti a cada jove 
millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i professional. 
 
Per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació i inserció 
en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació d’aquest 
col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar tant la seva 
continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 
Atès que l’Ajuntament de Piera es va comprometre avançar la quantitat econòmica de les despeses 
pel curs escolar 2020-2021 i presentar el tancament econòmic, la justificació de despeses 
realitzades i tramitar les aportacions corresponents de cada ajuntament.  
 
Atès que ha estat elaborat el pressupost pel curs 2020-2021 del que es deriva l’annex econòmic del 
Conveni de col·laboració per a realitzar el Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT), que per 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es preveu que serà de 1.934,77€. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de competències. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- APROVAR l’annex econòmic presentat per l’Àrea d’Educació, que regula la col·laboració 
dels Ajuntaments de l’Anoia Sud per a l’organització dels PFI-PTT pel curs 2020-2021, que es 
preveu que per a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola serà de 1.934,77€. 
 
SEGON.- FACULTAR al sr. alcalde, amb poder tan ampli com sigui possible, per tal que procedeixi 
a la signatura de l’annex econòmic del conveni esmentat, així com per a realitzar les gestions que 
siguin necessàries per tal de fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- CONSIGNAR l’esmentada despesa a la partida 326 46201- XARXA TET- AJUNTAMENT 
PIERA, corresponent al pressupost de l’exercici 2021. 
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament 
d’Intervenció – Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 



 

 

 
Es procedeix a votar, quedant aprovada pels 4 regidors que composen la Junta de Govern Local. 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L ‘AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 

SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ CIVIL. 

 

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

Atès que en el Ple de data 30 de juny de 2009 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d`Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i 
l`Ajuntament dels Hostalets de Pierola per a l`adhesió de la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions 
d`emergències i seguretat a Catalunya. 
 
Atès que el conveni s’ha modificat i actualment ja no és vigent. 
 
Atès que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar el 
nou conveni de col·laboració per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil 
que tindrà vigència des de la data de la signatura del conveni i operativa a partir de l’activació dels 
terminals corresponents i durant quatre anys. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola considera necessari la signatura d’aquest conveni 
de col·laboració.  
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Junta de Govern en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 17 de juliol de 2019 de delegació de competències.  

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

A C O R D S: 

PRIMER.- APROVAR  el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat 

de Catalunya i l ‘Ajuntament dels Hostalets de Pierola per a la seva adhesió a la Xarxa de 

Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en 

matèria de protecció civil. 

 
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. 
 

 

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 



 

 

8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I essent les vint hores i deu minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde aixeca 
la sessió.  
 
 
 

Dono fe 
L’alcalde      La secretària  
 
 


