
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 13 D’OCTUBRE 
DE 2021 

 

Assistents: 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 d’octubre de 2021 es reuneix 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 29 DE SETEMBRE DE 
2021. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE L’ANOIA 
SUD, RELATIU A LA COL·LABORACIÓ PELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN 
LA MODALITAT DE PLA TRANSISCIÓ AL TREBALL (PFI-PTT)  
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 

Atès que en la resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, es van establir els programes de formació 
i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014). Que va ser modificada 
per la Resolució ENS/241/2015,de 9 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que 
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. I la Resolució ENS/2250/2014, de 6 
d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció. 
 
Atès que aquestes resolucions estableixen les modalitats del PFI, entre els quals hi ha els Plans de 
Transició al Treball (PTT) que determinen que aquests plans es realitzen a partir dels convenis de 
col·laboració amb les administracions locals. 
 
Atès que a l’Anoia Sud existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l’ensenyament obligatori sense 
haver obtingut el graduat/da en educació secundària obligatòria i que aquest col·lectiu, per les seves 
característiques, requereix d’un recurs específic que permeti a cada jove millorar les seves 
competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i professional. 
 
Atès que tots els ajuntaments han aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 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 formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball 
(PTT). 
 



 

 

Atès que aquests vuit ajuntaments creuen convenient continuar treballant conjuntament per tal de 
rendibilitzar i optimitzar els recursos municipals i oferir a la població dels vuit municipis serveis de 
millor qualitat en unes condicions de ple dret per als alumnes procedents d’aquestes poblacions. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de l’Anoia Sud, (Piera, Cabrera 
d’Anoia, Capellades, Hostalets de Pierola, Masquefa, Vallbona d’Anoia, La Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt) relatiu a la col·laboració pels programes de formació i inserció en la modalitat 
de Pla de Transició al treball (PFI-PTT) 
 
Segon.- Condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals dels 
exercicis 2022, 2023,2024 i 2025 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326 46201 “Xarxa Tet – 
Ajuntament Piera, d’acord amb el pacte cinquè de l’annex econòmic del Conveni de col·laboració 
per a realitzar el programa de formació i inserció (PFI, en el qual s’estableix que l’Ajuntament de 
Piera es compromet, un cop tingui la resolució de l’atorgament de subvenció de la Diputació de 
Barcelona, a informar als ajuntaments sotasignants del pressupost de cada curs escolar per tal que 
aquests puguin fer la retenció de crèdit corresponent. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni. 
 
Quart .- Facultar al Sr. Alcalde  per aprovar les liquidacions econòmiques anuals a favor de 
l’Ajuntament de Piera, d’acord amb el pacte setè de l’annex econòmic del Conveni de col·laboració 
per a realitzar el programa de formació i inserció PFI, en el qual s’estableix que els ajuntaments 
sotasignants es comprometen a realitzar l’aportació econòmica a l’Ajuntament de Piera, d’acord al 
percentatge que es correspon pel nombre d’habitants i per a realitzar totes les actuacions 
necessàries  que es derivin d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar en deguda forma als Ajuntaments de l’Anoia Sud, (Piera, Cabrera d’Anoia, 
Capellades,  Masquefa, Vallbona d’Anoia, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt) i al 
departament de comptabilitat de l’Ajuntament. 
 
 
CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE L’ANOIA SUD RELATIU A LA 
COL·LABORACIÓ PELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA MODALITAT DE 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT) 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Josep Llopart i Gardela, alcalde de l’Ajuntament de Piera, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Jaume Gorrea Ortiz, alcalde de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, que actua en 
nom i representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, que 
actua en nom i representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Salvador Vives Alari, alcalde de l’Ajuntament de Capellades, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Xavier Boquete i Saiz, alcalde de l’Ajuntament de Masquefa, que actua en nom i 
representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Antoni Mabras Marimon, alcalde de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, que 
actua en nom i representació d’aquest municipi. 
D’una altra, el Sr. Jaume Riba Bayo, alcalde de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, que actua 
en nom i representació d’aquest municipi. 



 

 

D’una altra, la Sra. Meritxell Baqué López, alcaldessa de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, que 
actua en nom i representació d’aquest municipi. 
Totes les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present 
Conveni. 
 
I en virtut d’això, 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que mitjançant la resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, es van establir els programes de 
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014). Que va ser 
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 
2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció. I la Resolució ENS/2250/2014, 
de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció. 
 
2. Que aquestes resolucions estableixen les modalitats del PFI, entre els quals hi ha els Plans de 
Transició al Treball (PTT) que determinen que aquests plans es realitzen a partir dels convenis de 
col·laboració amb les administracions locals. 
 
3. Que a l’Anoia Sud existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l’ensenyament obligatori sense 
haver obtingut el graduat/da en educació secundària obligatòria i que aquest col·lectiu, per les seves 
característiques, requereix d’un recurs específic que permeti a cada jove millorar les seves 
competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i professional. 
 
4. Vist que tots els ajuntaments han aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 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 formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball 
(PTT). 
 
5. Que aquests vuit ajuntaments creuen convenient continuar treballant conjuntament per tal de 
rendibilitzar i optimitzar els recursos municipals i oferir a la població dels vuit municipis serveis de 
millor qualitat en unes condicions de ple dret per als alumnes procedents d’aquestes poblacions. 
 
Per tot això, totes les parts signen el present conveni de col·laboració que serà regulat pels 
següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Els ajuntaments de Cabrera d'Anoia, Capellades, els Hostalets de Pierola, Piera, Masquefa, 
Vallbona d'Anoia, La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt, per aquest pacte, es 
comprometen a realitzar programes de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al 
Treball (PTT) de manera conjunta i coordinada, atesa la millora que suposa poder racionalitzar 
recursos, tal i com s’apuntava en els antecedents de fet. 
 
Segon. Els continguts que es desenvoluparan en el PFI seran els corresponents a la formació 
professional específica i a la formació bàsica de caràcter general, d’acord amb la normativa i els 
criteris establerts per la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Es crearà una comissió de seguiment formada per un representant de cada ajuntament 
sotasignant, sota la presidència del regidor/a d’educació de l’Ajuntament de Piera. La missió de la 
qual serà fer el seguiment i fiscalització dels programes. 
 
Quart. Els Ajuntaments sotasignants d’aquest conveni es comprometen a contribuir en la despesa, 
en la part proporcional al nombre dels seus habitants. A aquest efecte, anualment s’elaborarà la 



 

 

proposta de pressupost del curs escolar indicant els percentatges i la quantitat corresponent a cada 
municipi. 
 
Finalitzat el curs acadèmic, es realitzarà el tancament econòmic, es justificarà les despeses 
realitzades i es tramitaran les aportacions corresponents de cada ajuntament. 
 
Cinquè. El present Conveni complementa el conveni signat pels Ajuntaments de la Xarxa TET Anoia 
Sud amb el Departament d’Educació on es regula la realització de dos programes PFI en la modalitat 
de Pla Transició al Treball (PTT). 
 
Sisè. Els Ajuntaments sotasignants d’aquest conveni acorden sol·licitar en xarxa a la Diputació de 
Barcelona un suport econòmic per aquest programa, mitjançant l’Ajuntament de Piera que exercirà 
com a ens gestor. La subvenció que rebi l’Ajuntament de Piera per aquest programa en xarxa haurà 
de revertir en el en el cost total del programa ajudant a minorar les aportacions dels ajuntaments 
sotasignants. 
 
Setè. El present conveni no suposa ni la creació d’una persona jurídica ni el traspàs de 
competències municipals. 
 
Vuitè. Correspon a la comissió de seguiment la prerrogativa d’interpretar el Conveni i resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, sens perjudici de les competències dels respectius 
ajuntaments. 
 
Novè. El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. Tindrà una durada 
de 4 anys (cursos escolars 2021-2022; 2022-2023; 2023-24; 2024-25). La seva durada estarà 
supeditada a la continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Desè. Resolució del conveni. Seran causes d’extinció anticipada del Conveni: 
 
- El mutu acord de totes les parts implicades. 

 
- La renúncia del conveni per qualsevol de les parts no comporta inicialment la resolució del conveni, 
sinó la separació del membre que així ho sol·licita, sempre que ho manifesti amb nou mesos 
d’antelació al mes d’inici del curs escolar, i que aquest compleixi prèviament amb les obligacions 
concretes en virtut del present conveni. 

 
- L’incompliment de les obligacions assumides en el present conveni per alguna de les parts   – 
inclòs no estar al dia de les aportacions econòmiques corresponents – pot comportar la separació 
de la part incomplidora sempre que la resta dels membres acordin la separació. La separació no 
exhimeix del compliment de les obligacions i compromisos anteriors. 

 
Onzè. Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i es regeix, per a la seva 
interpretació i desenvolupament, per aquestes clàusules i, en tot allò que no estigui previst, per la 
normativa administrativa d’aplicació. 
 
 
 
ANNEX ECONÒMIC del Conveni de col·laboració per a realitzar el programa de formació i 
inserció (PFI) 
 
S’estableixen els següents pactes: 
 



 

 

Primer.- L’Ajuntament de Piera es compromet a posar els següents recursos per dur a terme les 
activitats formatives del PFI durant cada curs acadèmic de vigència del conveni. La qual cosa 
suposa: 

- Aportar les aules i taller adients per desenvolupar les accions formatives. I dur a terme el 
seu manteniment. Així com sufragar els costos de manteniment, subministraments i neteja 
que se’n derivi de l’ús d’aquests espais. 
 
- Aportar el mobiliari necessari per a desenvolupar les accions formatives i el treball dels 
tutors. 
 
- Aportar l’equipament informàtic necessari per a desenvolupar les accions formatives i el 
treball dels tutors. 
 
- Aportar les eines necessàries per a desenvolupar la formació professional específica 
d’Auxiliar de jardineria. 
 
- Aportar el suport de la tècnica municipal d’Educació de Piera. 
 

Segon.- L’Ajuntament de Masquefa es compromet a aportar les instal·lacions del CTC per a que 
els alumnes del PFI puguin utilitzar-les per a realitzar part de la seva formació en TIC. Així com 
sufragar els costos de manteniment, subministraments i neteja que se’n derivi de l’ús d’aquests 
espais. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Piera es compromet a avançar els diners de les despeses que se’n puguin 
derivar durant el curs escolar i, un cop finalitzat, presentarà el tancament econòmic, justificarà les 
despeses realitzades i tramitarà les aportacions corresponents de cada ajuntament. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Piera es compromet a gestionar la subvenció de la Diputació de Barcelona 
i que servirà per minorar les aportacions dels ajuntaments sotasignants. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Piera es compromet, un cop tingui la resolució de l’atorgament de 
subvenció de la Diputació de Barcelona, a informar als ajuntaments sotasignants del pressupost de 
cada curs escolar per tal que aquests puguin fer la retenció de crèdit corresponent. 
 
Sisè.- L’Ajuntament de Piera es compromet, un cop finalitzi el curs, a presentar a la resta 
d’ajuntaments la justificació de les despeses realitzades i a tramitar les corresponents liquidacions. 
 
Setè.- Els ajuntaments sotasignants es comprometen a realitzar l’aportació econòmica a 
l’Ajuntament de Piera, d’acord al percentatge que es correspon pel nombre d’habitants. 
 
Vuitè.- Els Ajuntaments sotasignants es comprometen a fer-se càrrec de la difusió PFI-PTT en el 
seu municipi. 
 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, a la data 
i lloc assenyalats a continuació. 
 
 
Josep Llopart i Gardela      Jaume Gorrea Ortiz 
Alcalde de Piera       Alcalde de Cabrera d’Anoia 
 
 
 
 



 

 

Gerard Parcerisas Valls      Salvador Vives Alari 
Alcalde dels Hostalets de Pierola     Alcalde de Capellades 
 
 
 
 
Xavier Boquete i Saiz      Antoni Mabras Marimon 
Alcalde de Masquefa       Alcalde de La Pobla de Claramunt 
 
 
 
 
Jaume Riba Bayo       Meritxell Baqué López 
Alcalde de La Torre de Claramunt     Alcaldessa de Vallbona d’Anoia 
 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ”URBANITZACIÓ C/ESCORXADOR (C/ TRULL-
A.GUIMERÀ)” 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 

Atesa la necessitat de dignificar el tram del carrer Escorxador comprès entre els carrers Trull i Angel 
Guimerà, una de les vies del cor del nucli urbà del municipi que comunica amb el carrer Major, la 
pista Cruyff, el parc de Cal Ponsa i el Centre d’Atenció a la Gent Gran, entre altres.  
 
Davant d’aquesta necessitat i atès que no es disposava de personal suficient per a realitzar les 
tasques de redacció del projecte d’urbanització, es va encarregar a l’empresa Terrer d’Enginyeria i 
Consultoria, SL, el projecte d’”Urbanització del carrer Escorxador (tram comprès entre el C/ Trull i 
el C/ Angel Guimerà) i adequació de franja del sòl no urbà confrontant” per tal d’avaluar, estudiar i 
justificar les actuacions necessàries per garantir la correcta convivència entre la circulació peatonal 
i viària en aquest tram. 
 
En data 8 de juny d’enguany es va donar a conèixer en un acte públic el projecte d’urbanització, als 
efectes de recollir dubtes, idees i propostes. 
 
El setembre de 2021 s’entrega el projecte que descriu les obres d’urbanització d’aquest tram i que 
donarà continuïtat al carrer Angel Guimerà, plantejant un carrer amb doble sentit de circulació, 
vorera al costat del parc de Can Ponsa i aparcament en línia, així com l’adequació de la franja de 
sòl confrontant anomenat “hort de Cal Sena” que s’integrarà amb l’entorn com a espai verd. A més, 
detalla el pressupost d’execució per contracta, amb un import total de 107.653,75 €, Iva inclòs. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, que diu:  
 

“El projecte descriu les obres adequadament per a la complerta urbanització del carrer, conté la 
documentació necessària, així com la justificació del compliment de les normatives que li són 
d’aplicació, pel que s’informa favorablement per a la seva aprovació”. 

 
Atès el que disposa l’art. 37 del ROAS i en ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de 
Govern Local en virtut dels acords de delegació del Ple de 17 de juliol de 2019, pel que fa a 



 

 

l’aprovació dels projectes d’obra i de serveis en els supòsits previstos en l’article 21.1.o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte d’“URBANITZACIÓ DEL C/ ESCORXADOR (tram comprès 
entre el C/ Trull i el C/ Angel Guimerà) i ADEQUACIÓ DE FRANJA DEL SÒL NO URBÀ 
CONFRONTANT”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Enrique Sanjuán de l’empresa 
Terrer d’Enginyeria i Consultoria, S.L., amb un pressupost d’execució per contracte de 107.653,75 
€, Iva inclòs. 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà 
de l’última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, web municipal i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que transcorregut l’esmentat període sense que 
s’hagin produït al.legacions ni reclamacions, l’aprovació inicial del projecte esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’ulterior acord. L’aprovació definitiva es publicarà al BOPB, al DOGC i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ”REFORMA DE LOCAL PER ESPAI TRADICIONS”. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia: 
 

Atès que l’any 2018 va néixer el projecte tradicions amb l’objectiu de treballar la cohesió social amb 
la cultura popular, sorgint la formació de diverses colles, com la de bastoners, els cercolets, els 
pastorets i el Pau de Foc, entre d’altres, i posteriorment s’ha continuat treballant ampliant amb altres 
activitats, tallers i espectacles en l’entorn de la cultura popular i tradicions. 
 
Atès que fins ara s’ha fet ús de diferents espais municipals en funció de la seva disponibilitat, la qual 
cosa ha dificultat la planificació d’algunes activitats, per no poder disposar d’un espai propi on dur-
les a terme. 
 
Havent estudiat diverses possibilitats, sorgeix la voluntat de rehabilitar l’espai on actualment, s’hi 
ubiquen les instal.lacions de la piscina municipal, immoble ubicat i amb accés pel carrer Onze de 
Setembre nº 2. Actualment, hi existeixen dos espais diferenciats, un de principal i un nucli de serveis,  
comunicats entre sí.  
 
Atès que s’encarrega la redacció d’un projecte als serveis tècnics municipals, en el qual s’analitzen 
i defineixen les actuacions necessàries per a la reforma dels espais interiors, generant un vestíbul 
amb accessos independents que donarà lloc a dos espais diferenciats: 
 

- la sala polivalent: destinada a sala d’assajos dels grups de balls tradicionals, cercolets, 
pastorets, capgrossos,... 

- la sala de confecció i nucli de serveis: destinat a treballs de confecció i reparació del vestuari 
de balls populars, cavalcada de reis, entre d’altres, així com la creació d’un nucli de banys 
que donarà servei a tot l’àmbit. 

 
Així mateix, es planteja l’execució de les obres, valorades en un import total de 76.857,07 €, en dues 
fases diferenciades independents: 
 
Fase I: Adequació taller de confecció i nucli de serveis. Valorada en 28.073,37 €, IVA inclòs 
Fase II: Adequació de l’espai polivalent. Valorada en 48.783,70 €, IVA inclòs 



 

 

 
Atès que es disposa d’una subvenció amb l’objecte de finançar les obres de reforma d’equipaments 
culturals, atorgada per la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, amb número 
d’expedient 2020/0017827 i codi de classificació “X0203SE24 Suport a les obres i equipaments 
econòmic”, per un import total de 43.988,21 €, 23.078,94 € per al 2021 i 20.909,27 € per al 2022.”  
 
Atès el que disposa l’art. 37 del ROAS i en ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de 
Govern Local en virtut dels acords de delegació del Ple de 17 de juliol de 2019, pel que fa a 
l’aprovació dels projectes d’obra i de serveis en els supòsits previstos en l’article 21.1.o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de “ REFORMA DE LOCAL MUNICIPAL PER ESPAI 
TRADICIONS”, redactat per l’arquitecta-tècnica municipal, Imma Gandia Costa, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 76.857,07 €, Iva inclòs, desglossat en dues fases diferenciades 
independents: 
 
Fase I: Adequació taller de confecció i nucli de serveis. Valorada en 28.073,37 €, IVA inclòs 
Fase II: Adequació de l’espai polivalent. Valorada en 48.783,70 €, IVA inclòs 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà 
de l’última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, web municipal i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que transcorregut l’esmentat període sense que 
s’hagin produït al.legacions ni reclamacions, l’aprovació inicial del projecte esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’ulterior acord. L’aprovació definitiva es publicarà al BOPB, al DOGC i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
5.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA PER DONAR CONTINUÏTAT AL CONVENI MARC DE 
CREACIÓ DE LA XARXA INTERMUNICIPAL TRANSICIÓ ESCOLA -TREBALL. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia: 
 

Fets: 
 
1.- El 4 de desembre de 2008 es va signar el conveni marc per a la creació de la Xarxa Intermunicipal 
Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud. L’esmentat conveni va estar vigent 4 anys. I en data 10 de 
desembre de 2012 es va signar l’addenda del conveni per prorrogar-lo 4 anys més. 
 
2.- El 24 de novembre de 2016 es va signar el conveni marc de continuïtat de la Xarxa Intermunicipal 
Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud. Aquest conveni també tenia una vigència de 4 anys. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- Atès que la Xarxa TET es va crear el 4 de desembre del 2008 i està constituïda pels Ajuntaments 
de Cabrera d’Anoia, Capellades, Els Hostalets de Pierola, La Pobla de Claramunt, La Torre de 
Claramunt, Masquefa, Piera i Vallbona d’Anoia, i té com a objectiu sumar esforços i realitzar un trebll 
en xarxa en el territori que permeti donar una resposta més efectiva a les necessitats 
socioeducatives compartides, com ara proporcionar als joves una millora de les oportunitats 
educatives i de la seva orientació, acompanyament i formació en la transició escola-treball, i 



 

 

contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori és un dels eixos prioritaris dels 
Ajuntaments que configuren la xarxa. 
 
II.- Atès que aquesta addenda té com a finalitat donar continuïtat al Conveni de la Xarxa signat el 
24 de novembre de l’any 2016. 
 
III.- Atès que l’informe tècnic que figura a l’expedient valora positivament el funcionament d’aquesta 
Xarxa TET Anoia Sud i proposa donar continuïtat a les actuacions previstes en el conveni marc 
regulador de la Xarxa TET Anoia Sud signat el 24 de novembre de 2016, per tal de seguir sumant 
esforços i permetre donar una millor resposta a les necessitats compartides. 
 
IV.- Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per mitjà del present acord expressa el seu 
compromís de treballar per avançar de forma conjunta i corresponsable en la millora de la formació 
i la igualtat d’oportunitats dels joves i contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori. 
 
V.- Atès que el conveni signat el 24 de novembre de 2016 no està subjecte als requisits previstos 
als articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
tractar-se d’un protocol general d’actuació o instrument similar que comporta més declaracions 
d’intencions i que expressa la voluntat de les Administracions subscriptores per a actuar amb un 
objectiu comú, sense compromisos jurídics concrets i exigibles (art.41.I) 
 
VI.- Atesa la proposta d’addenda al Conveni que figura a l’Annex I del present acord. 
 
VII.- Atesa la competència de la Junta de Govern Local que és l’òrgan competent per aprovar els 
convenis.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’Addenda per donar continuïtat al Conveni Marc de la Xarxa Intermunicipal 
Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud per quatre anys més fins el 31 de desembre de 2024 segons 
el text que figura en l’Annex I. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President a la signatura de la present Addenda, així com qualsevol altra 
document per donar efectivitat a la mateixa. 
 
Tercer.- Notificar el present acord, juntament amb el Conveni signat, al Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, així com a la resta de municipis signants del referit Conveni 
interadministratiu. 
 
Quart.- Publicar el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb 
l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació 
i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos següents a 
aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
 
 
 



 

 

ANNEX 
 
ADDENDA AL CONVENI MARC DE CONTINUÏTAT DE LA XARXA INTERMUNICIPAL DE 
TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL DE L’ANOIA SUD 
 
Masquefa, 30 d’abril de 2021 
 
REUNITS 
 
Il·lm. Sr. Josep Llopart i Gardela, Alcalde de l’Ajuntament de Piera 
Il·lm. Sr. Francesc X. Boquete i Saiz, Alcalde de l’Ajuntament de Masquefa 
Il·lm. Sr. Gerard Parcerisas i Valls, Alcalde de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
Il·lm. Sr. Salvador Vives i Alari, Alcalde de l’Ajuntament de Capellades 
Il·lm. Sr. Antoni Marbras i Marimon, Alcalde de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt 
Il·lm. Sr. Jaume Riba Bayo, Alcalde de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt  
Il·lm. Sra. Meritxell López i Baqué, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia   
Il·lm. Sr. Jaume Gorrea Ortiz, Alcalde de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar aquest document i actuant en la 
representació que els correspon, 
 
EXPOSEN 
 
Que en data 4 de desembre de 2008 es va signar el conveni marc per a la creació de la Xarxa 
Intermunicipal Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud. L’esmentat conveni va estar vigent 4 anys. I 
en data 10 de desembre de 2012 es va signar l’addenda del conveni per prorrogar-lo 4 anys més. 
 
En data 24 de novembre de 2016 es va signar el conveni mar de continuïtat de la Xarxa 
Intermunicipal Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud. Aquest conveni també tenia una vigència de 
4 anys. 
 
Que tots els ajuntaments sotasignants valoren positivament el funcionament d’aquesta Xarxa TET 
Anoia Sud i manifesten el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes en el marc del 
conveni de continuïtat de la Xarxa signat el 24 de novembre de 2016, per tal de seguir sumant 
esforços i permetre donar una millor resposta a les necessitats compartides. 
 
Que tots els ajuntaments sotasignants expressen el seu compromís de treballar per avançar de 
forma conjunta i corresponsable en la millora de la formació i la igualtat d’oportunitats dels joves i 
contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori. 
 
ACORDEN 
 
Prorrogar el conveni marc de continuïtat de la Xarxa Intermunicipal Transició Escola-Treball de 
l’Anoia Sud per quatre anys més fins ell 31 de desembre de 2024. 
 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquesta addenda en el lloc i data que assenyalen. 
 
 
Masquefa, 30 d’abril de 2021. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 



 

 

 
6.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ FRANJA URBANITZACIÓ SERRA ALTA. 
 
La senyora secretària dona lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia: 
 

Atès que l’Ajuntament té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, així com 
en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2 c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base 
de Règim Local i l’art. 66.3 c), d) i f) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’art. 84.2.f) de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 
Vist que per a l’obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat de vegetació de Serra Alta 
es disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, redactat l’any 2004, de conformitat amb el 
que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, així com del plànol de delimitació 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 2016-17 i una memòria valorada redactada per l’enginyera de 
forest, Cristina Montserrat. 
 
Atesa la importància d’executar els Plans de Prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions 
per tal de millorar la seguretat dels seus habitants en cas d’incendi. 
 
Atès que ha sorgit la necessitat de revisar i actualitzar el traçat inicial de la franja perimetral de baixa 
densitat, ajustant el traçat de la franja al límit del Projecte de Reparcel.lació incloent el tractament 
de les zones verdes municipals i/o zones d’equipaments. 
 
Atès que es disposa d’un ajut econòmic per a treballs forestals d’obertura de la franja perimetral 
complementària dins el marc del Catàleg de Serveis 2020 del Pla de concertació “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, amb codi XGL 20/Y/285981 i import de 24.622,56 
€. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, que diu: 
 
“/.../ l’any 2019,  des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals es va decidir 
realitzar una revisió i actualització del traçat de franja definida al projecte de 2004 per actualitzar-ne 
tant el traçat, com la caracterització de l’estat de la vegetació com dels costos d’execució.  
 
Així doncs el projecte resultant, té com a objecte complementar el traçat actual amb un traçat 
complementari que ressegueix tota la zona verda interior dels dos sectors de la urbanització, amb 
una superfície de 6.08 ha, seguint els nous criteris de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, relatius al traçat de la franja per l’interior de les 
zones verdes de les urbanitzacions delimitades urbanísticament. 
 
Els nous trams a afegir al traçat de la franja de baixa combustibilitat de la Urbanització Serra Alta 
són els següents: 

Codi Tram PPU 2019 Sup. (ha) Mètode (+OP13) 
36 0,4861 M-6 
35 0,1195 M-6 
34 0,6703 M-6 
46 0,2181 M-5 (3) 
45 0,3004 M-5 
40 1,2573 M-5 
39 0,5400 M-6 
38 0,8573 M-6 
49 0,1388 M-5 
24 0,0995 M-1 (2) 
16 0,5624 M-1 (3) 



 

 

30 0,1153 M-5 
28 0,7174 M-6(4) 

 
De les 6,08 ha, hi ha 4,64 ha propietat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i 1,44 ha propietat 
de particulars, en concret els titulars d’aquests trams són els següents: 
 

TRAM subtram NUMERO REFCAT Shape_Area 

16 g 409 9708024CG9090N 75,10644349 

16 h 412 9708027CG9090N 30,73210296 

24 a 0 9708034CG9090N 995,1022619 

28 a 0 9906020CG9090N 218,4448211 

28 b 437 9906038CG9090N 195,8769255 

28 c 438 9906039CG9090N 307,7806666 

28 d 436 9906037CG9090N 195,1824888 

28 e 439 9906040CG9090N 101,3915265 

28 f 441 9906042CG9090N 35,23859445 

28 g 426 9906028CG9090N 617,7544048 

28 h 429 9906030CG9090N 51,48403315 

28 i 425 9906027CG9090N 235,6380672 

28 j 0 9906023CG9090N 301,9282139 

28 k 0 9906019CG9090N 2936,864784 

28 l 421 9906021CG9090N 496,6960393 

28 m 0 9906017CG9090N 1479,409129 

30 a 0 08161A01000016 56,78107032 

30 b 0 08161A01000017 910,8597037 

30 c 0 08161A01009015 185,4549554 

34 a 451 9906052CG9090N 250,0984891 

34 b 446 9906047CG9090N 171,9017831 

34 c 454 9906055CG9090N 140,4166556 

34 d 448 9906049CG9090N 318,4110589 

34 e 447 9906048CG9090N 103,5191941 

34 f 450 9906051CG9090N 307,0369216 

34 g 0 9906017CG9090N 5411,515364 

35 a 0 08161A01009000 191,3175202 

35 b 0 9906057CG9090N 71,56227485 

35 c 481 9711015CG9091S 153,3539122 

35 d 455 9906056CG9090N 200,493526 

35 e 0 9711014CG9091S 74,39388475 

35 f 0 9906017CG9090N 503,7725407 

36 a 482 9711032CG9091S 1026,876578 

36 b 483 9711033CG9091S 378,0086887 

36 c 484 9711034CG9091S 330,72606 

36 d 485 9711035CG9091S 278,9963295 

36 e 486 9711036CG9091S 148,1297175 

36 f 0 9711014CG9091S 2698,741682 

38 a 0 08161A01009000 84,49460152 

38 b 0 0008042DG0000N 4111,292003 

38 c 192 0008018DG0000N 369,8371822 

38 d 191 0008019DG0000N 36,91108885 

38 e 0 0008043DG0000N 3827,344972 

38 f 204 0008007DG0000N 143,2256142 

39 a 0 08161A01009000 981,2199126 

39 b 186 0008024DG0000N 34,34643413 

39 c 191 0008019DG0000N 42,06670277 

39 d 189 0008021DG0000N 55,81294415 

39 e 188 0008022DG0000N 48,09314232 

39 f 187 0008023DG0000N 39,66821836 

39 g 0 0008029DG0000N 445,6595787 

39 h 0 0008030DG0000N 3752,468242 

40 a 0 0008029DG0000N 1632,463309 

40 b 502 0008032DG0000N 266,5307334 



 

 

40 c 503 0008033DG0000N 318,9724436 

40 d 504 0008034DG0000N 944,3123197 

40 e 0 0008035DG0000N 291,1173765 

40 f 505 0008036DG0000N 555,117001 

40 g 506 0008037DG0000N 460,1886329 

40 h 507 0008038DG0000N 45,11921208 

40 i 507 0008038DG0000N 256,0723282 

40 j 0 0008031DG0000N 39,63843419 

40 k 0 0008030DG0000N 7763,787748 

45 a 0 08161A01100069 444,8515325 

45 b 0 08161A01100070 536,2309342 

45 c 0 08161A01009000 615,2627576 

45 d 0 08161A01100001 1359,123622 

45 e 18 0310008DG0001S 48,00710854 

46 a 0 08161A01100070 1895,630481 

46 b 0 08161A01100001 44,6065818 

46 c 18 0310008DG0001S 178,6914074 

46 d 0 08161A01109000 30,89652966 

46 e 0 001600200DG00A 30,89652966 

49 a 0 08161A01100070 1202,688995 

 
/.../ Vist tot l’anterior, INFORMO: 
 
PRIMER.- Favorablement el projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Serra Alta, redactat 
pels tècnics de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona de data 7 de maig de 2019, amb un pressupost de primera intervenció  pel 
coneixement de l’Administració de 28514,01 € iva inclòs i de segona intervenció o manteniment 
d’11.450,89 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Favorablement l’execució del traçat de 6.08 ha, complementari de la franja perimetral 
executada l’any 2017 de la Urbanització Serra Alta, i que respon a nous criteris de traçat i 
tractament de la vegetació de les zona verda interior dels dos sectors de la urbanització que 
ascendeix a un import de 23.998,59 € iva inclòs. 
 
TERCER.- Caldrà notificar i demanar autorització per l’accés a les parcel.les relacionades més 
amunt per tal de poder executar els treballs. “ 

 
Atès el que disposa l’art. 37 del ROAS i en ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de 
Govern Local en virtut dels acords de delegació del Ple de 17 de juliol de 2019, pel que fa a 
l’aprovació dels projectes d’obra i de serveis en els supòsits previstos en l’article 21.1.o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
 
Proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de la Urbanització Serra Alta, elaborat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, segons: 
 

- Pressupost de la primera intervenció. Tasques d’execució de les mesures de prevenció, 
reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc, amb un cost d’execució per contracte de 
28.514,01 €, IVA inclòs. 

 
- Pressupost de manteniment biennal. Tasques de manteniment de les mesures de prevenció 

d’incendis forestals, trituració del sotabosc i restes de poda, amb un cost d’execució per 
contracte d’ 11.450,89 €, IVA inclòs. 

 



 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel període de 30 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació al BOPB, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, quedant 
a disposició  de qualsevol persona que el vulgui examinar, per tal que es puguin presentar les 
al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns, amb el benentès que transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagi produït cap al·legació ni reclamació, el projecte quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’ulterior acord llevat de la seva publicació al BOPB i DOGC. 

Tercer.- Atorgar un termini d’audiència i vista de 10 dies hàbils als propietaris de les finques 
afectades pel traçat complementari que es preveu executar de 6,08 ha, segons la relació detallada 
en l’informe tècnic que consta a la part expositiva, en la seva qualitat d’interessats, per tal que puguin 
presentar les al.legacions i documents que considerin pertinents. Tanmateix dins d’aquest termini 
poden autoritzar a l’Ajuntament l’execució de les obres, d’acord amb el model adjunt, amb la qual 
cosa: 
 

- l’ajuntament executarà els treballs a la finca autoritzada, d’acord amb les directrius del 
projecte aprovat 

- i el cost de l’actuació serà assumida per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola cofinançada 
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. 

 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ANOIA I L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA 
EN MATÈRIA DE NOVES TECNOLOGIES. 
 
La senyora secretària dona lectura a la setena proposta de l’ordre del dia: 
 

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia té implantat un Servei d’informàtica Comarcal per tal de 
donar resposta a les necessitats que es presenten als Ajuntaments, i que degut a la seva 
especifitat, en molts casos troben difícil resposta des de proveïdors privats.  

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola està interessat en obtenir assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal de l’Anoia en els àmbits i condicions següents: 
 

• Assessorament sobre sistemes o programes informàtics amb l’objectiu de millorar la gestió 

municipal i/o abaratir-ne els costos.  

• Assistència telefònica o a través de correu electrònic (a una adreça concreta) durant la 

jornada laboral habitual de treball (no inclou l’assistència a l’Ajuntament o el suport tele-màtic 

que es pugui derivar en funció de la problemàtica).  

• Seguiment municipal en temes informàtics i elaboració d’informes de situació i propostes de 

millora. En aquest sentit es realitzaran visites trimestrals als ajuntaments i es farà la revisió 

i manteniment bàsic dels equips.  

• Suport en l’elaboració dels pressupostos destinats a informàtica i a TIC.  

• Promoure l’adquisició col·lectiva d’elements informàtics per tal d’abaratir-ne els costos de 

compra.  

• Promoure la realització de demostracions de nous productes i de tecnologies d’interès mu-

nicipal.  

  



 

 

Atès que dins del pressupost municipal de 2021 existeix la partida: 4910 46508 CONVENI CC 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA 25.000,00€. 
 
Per tot lo exposat la Junta de Govern Local  

 
A C O R D A: 

PRIMER.– APROVAR el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola per a la prestació de serveis d’assessorament sobre sistemes o programes informàtics, 
assistència presencial a l’Ajuntament, telefònica, de manera remota o a través de correu electrònic 
per problemes informàtics durant la jornada laboral i seguiment municipal en temes informàtics, i el 
què sorgeixi, amb l’objectiu de millorar la gestió municipal i abaratir els costos en el camp informàtic 
de l’administració local, amb una vigència d’un any a comptar des de l’inici del present any.  

SEGON.- APROVAR l’annex 2021, compensacions econòmiques de l’assistència que estableix els 
serveis i tarifes per l’anualitat en curs. 

TERCER.– FACULTAR a l’Alcalde-President de la corporació, per a la signatura del conveni i 
l’annex.  

QUART.– DISPOSAR la despesa de 25.000,00€, amb càrrec a la partida 920 46508 “CONVENI CC 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA, del pressupost vigent.  
 
CINQUÈ. – NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia i al Departament de 
Comptabilitat de l’Ajuntament. 

 
CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA I 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA EN 
MATÈRIA DE NOVES TECNOLOGIES ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA  
 
Igualada, abril de 2021  
 
REUNITS  
 
D’una part, en Xavier Boquete i Sàiz, President del CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA segons 
nomenament de 19 de juliol de 2019, en la representació que li atribueix l’article 53 del DL 2/2003, 
pel qual s’aprova el TR de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l’art. 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril pel qual s’aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, amb CIF P5800006H, 
compareix en la representació esmentada.  
 
I de l’altra, Gerard Parcerisas Valls Alcalde - President de l’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS 
DE PIEROLA , en la representació que li atribueix l’article 53 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el TR 
de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril pel qual 
s’aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, amb CIF P0802500I, compareix en la 
representació esmentada  
 
MANIFESTEN 
  
1. Que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003 del Text refós de la llei d’organització 
comarcal, correspon a les comarques prestar assistència als municipis segons les seves 
necessitats.  



 

 

2. Que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic comarcal, i de conformitat amb l’art. 25.1 a) 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix la Llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments.  

3. L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la 
comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni.  

4. L’article 28 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya disposa que, en cada comarca, s’ha 
de garantir un servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar municipis que 
ho sol·liciten en matèria jurídico-administrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i serveis.  

5. La Llei 29/2010, en el seu article 8.2 encomana als consells comarcals prestar suport als 
ajuntaments del seu àmbit que així ho sol·liciten.  

6. Que d’acord amb l’article 11 de la llei 40/2015 s’estableix que la realització d’activitats de caràcter 
material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa administració o una altra, sempre 
que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les, havent de formalitzar aquest encàrrec 
mitjançant la signatura del conveni corresponent entre elles.  
 
Que el Consell Comarcal de l’ Anoia porta des de l’ any 2006 col·laborant amb el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) per millorar els processos telemàtics als ajuntaments 
de l’Anoia per mitjà d’eines com l’e-TRAM, el CERCADOR, etc.  
 
Tot i aquests esforços, encara hi ha força ajuntaments que no poden, per falta de recursos tècnics 
i personals, acomplir amb les exigències de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que derogà la Llei 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  
 
7. Que el Consell Comarcal té implantat un SERVEI D’INFORMÀTICA COMARCAL per tal de donar 
resposta a les necessitats que es presenten als ajuntaments, i que degut a la seva especificitat, en 
molts casos troben difícil resposta des de proveïdors privats.  

8. Que l’Ajuntament de Dels Hostalets de Pierola està interessat en obtenir assistència tècnica per 
part del Consell comarcal de l’Anoia en els àmbits i condicions que es concreten en el present 
document i l’annex.  
 
En virtut d’aquests antecedents i a l’amprar d’allò previst als articles 47 i següents de la llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 303 i següents del decret 179/1995, de 13 
de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les parts acorden  
 
ACORDS  
 
Primer.- El present conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per a la prestació dels serveis següents.  
 
1. Conveni d’assistència general:  
 

a. Assessorament sobre sistemes o programes informàtics amb l’objectiu de millorar la gestió 
municipal i/o abaratir-ne els costos.  

b. Assistència telefònica o a través de correu electrònic (a una adreça concreta) durant la 
jornada laboral habitual de treball (no inclou l’assistència a l’Ajuntament o el suport tele-màtic 
que es pugui derivar en funció de la problemàtica).  



 

 

c. Seguiment municipal en temes informàtics i elaboració d’informes de situació i propostes 
de millora. En aquest sentit es realitzaran visites trimestrals als ajuntaments i es farà la revisió 
i manteniment bàsic dels equips.  

d. Suport en l’elaboració dels pressupostos destinats a informàtica i a TIC.  

e. Promoure l’adquisició col·lectiva d’elements informàtics per tal d’abaratir-ne els costos de 
compra.  

f. Promoure la realització de demostracions de nous productes i de tecnologies d’interès mu-
nicipal.  
 

2. Servei d’Assistència Tècnica  
 
El servei d’assistència tècnica tindrà caràcter presencial si el servei així o requereix, amb 
desplaçament d’una persona del Servei d’Informàtica Comarcal del Consell Comarcal a la seu de 
l’ajuntament que es tracti, o a un altre edifici amb serveis dependents del mateix ajuntament, segons 
l’horari pactat. Si la naturalesa dels treballs ho aconsella, la tasca es podrà portar a terme també a 
la seu del Consell Comarcal.  
 
En aquest cas les hores de dedicació a aquesta tasca formaran part igualment de les hores de 
dedicació expressa que hagin estat pactades entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal.  
El servei podrà dur-se de manera remota, si així és possible sempre que això no minori la qualitat 
del servei.  
 
Aquestes hores de dedicació específica, setmanals o mensual, seran fixades per cada ajuntament, 
d’acord amb les seves necessitats i podran ser revisades en funció d’una anàlisi de la situació 
informàtica de l’ajuntament, les noves necessitats que apareguin o de l’adopció d’un pla d’actuació 
o desenvolupament concrets.  
 
Cada vegada que es portin a terme les hores de dedicació pactades, s’omplirà el full de “Prestació 
d’Assistència Tècnica” que haurà de signar la persona autoritzada de l’ajuntament en qüestió. Al full 
esmentat, hi constarà la tasca realitzada, l’hora d’inici i de finalització de la prestació del servei, i les 
hores de dedicació presencials. Si el nombre d’hores emprades, són el total del pactat en el conveni, 
així es farà constar. Les hores de prestació que superin el límit pactat tindran la consideració d’hores 
addicionals, i seran facturades a un preu prèviament fixat pel Consell comarcal.  
 
Aquest servei d’Assistència Tècnica Presencial, comprèn igualment la prestació del serveis 
d’Assistència General especificats a l’apartat 1.  
 
Les tasques i serveis a desenvolupar són:  
 

• Manteniment i gestió del portal de Transparència de l’Ajuntament, junt amb les eines 

d’adminis-tració electrònica relacionades.  

• Suport puntual en eines TIC, certificació digital i similars.  

• Manteniment dels equipaments informàtics i de comunicacions de l’ajuntament  

3. Formació Continuada  
 
Des del Consell Comarcal de l’Anoia, es duran a terme periòdicament cursos de reciclatge adreçats 
als treballadors dels ajuntaments i als càrrecs electes. Sempre que sigui possible, es prioritzarà i 
s’oferirà condicions especials al personal provinent d’ajuntaments que hagin subscrit el present 
conveni.  
 
Segon.- Horari de prestació dels serveis  



 

 

 
L’horari de prestació dels serveis serà dintre de l’horari laboral de Consell Comarcal, amb la 
possibilitat d’arribar a acords amb cadascun dels ajuntaments.  
 
En els períodes estivals, aquest horari s’adaptaran a l’horari d’estiu del Consell Comarcal; el 
calendari laboral que es tindrà com a base és del d’Igualada (seu del Consell comarcal).  
 
Quan es tracti de consultes o actuacions urgents, el temps de resposta serà de 24h a partir de l’avís 
de l’ajuntament (excloent-hi els dies festius i caps de setmana). 
 
El servei d’assistència que coincideixi amb una festa local del municipi, seran compensades per un 
altre dia, depenent de la disponibilitat del calendari. 
  
Durant el mes d’agost, no hi haurà servei presencial als ajuntaments; tot i això, hi haurà un servei 
mínim per a cobrir els cassos més urgents.  
 
Tercer.- Representació de les parts  
 
L’Ajuntament ha de designar un responsable per tal que actuï d’interlocutor de manera habitual amb 
el tècnic comarcal, resoldre les dificultats bàsiques a nivell d’informàtica que es puguin presentar en 
el dia a dia i agilitzar la presa de decisions en el cas de projectes especials o desenvolupament de 
programari.  
 
Quart.- Cost del servei i forma de pagament  
 
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es compromet a abonar al Consell Comarcal de l’Anoia les 
liquidacions bimensuals que aquest li presenti pels imports esmentats mentre duri l’assistència.  
 
Els costos del Servei d’Assistència s’incorporen com a annex a aquest conveni i podran ser 
actualitzats anualment segons les variacions dels costos salarials i laborals.  
 
El pagament es farà de manera bimensual, i en cas de produir-se impagaments el servei deixarà de 
prestar-se fins que no s’hagi regularitzat la situació.  
 
Un mes abans de la finalització del conveni, es revisarà amb cada ajuntament els serveis contractats 
de cara a l’ampliació, reducció i/o modificació de serveis, que seran expressats en una addenda a 
signar per al següent exercici.  
 
Els pagaments que cobreixin serveis especials seran facturats separadament prèvia liquidació de 
la tresoreria del Consell Comarcal.  
 
Cinquè.- Obligacions de les parts:  
 
El Consell Comarcal es compromet a: 
  

✓ Disposar del personal apropiat en nombre i qualificació per poder oferir el servei de forma 

àgil i adequada.  

✓ Oferir les seves instal·lacions per a la realització de serveis globals (cursos de formació, 

presenta-ció, reunions...)  

✓ Disposar dels mitjans tècnics que calen per al desenvolupant d’aplicatius adreçats als 

ajuntaments.  

✓ Proporcionar els mitjans tècnics i docents que calen per a la formació contínua dels tècnics 

del Servei d’Informàtica Comarcal amb l’objectiu que es mantinguin al dia en el 

coneixement de les noves tecnologies i en les aplicacions que siguin d’interès municipal.  



 

 

✓ Organitzar periòdicament reunions d’informació sobre l’avanç dels treballs informàtics en els 

ajun-taments signants del conveni, en presència dels seus responsables.  

 
L’ajuntament signant es compromet a:  
 

✓ Facilitar una àrea de treball adequada pel personal del Consell Comarcal  

✓ Designar entre l’equip de govern un responsable amb qui acordar i coordinar les actuacions.  

✓ Facilitar la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat del servei.  

✓ Designar entre el personal de l’ajuntament, una persona que disposi d’un mínim de 

coneixements d’informàtica per poder resoldre incidències simples i, a indicació dels tècnics 

del Servei d’Infor-màtica Comarcal, dur a terme tasques elementals i puntuals.  

✓ En el cas d’ajuntaments que disposin de tècnics informàtics propis s’actuarà de forma 

conjunta sobre la base de les directrius marcades pels responsables municipals i les 

recomanacions dels tècnics del Consell Comarcal.  

 
Sisè.- Personal que presta el servei  
 
El Consell Comarcal de l’Anoia desenvoluparà el Servei d’Informàtica amb el seu propi personal o 
el que contracti específicament per a aquesta funció, sense que l’ajuntament assumeixi cap 
compromís davant del personal del Servei.  
 
Setè.- Seguiment del Conveni 
  
Es constituirà una comissió de seguiment del present Conveni formada per un tècnic del consell, el 
cap del servei i un tècnic de l’ajuntament.  
L’objecte de la comissió és vetllar pel compliment dels acord de les parts i es reunirà abans de 
l’acabament de cada exercici i a petició de qualsevol de les parts.  
 
Vuitè.- Vigència del conveni  
 
La vigència del conveni és d’un any a comptar de l’inici del present any.  
 
Aquest conveni es considerarà prorrogat en signar l’addenda que correspongui a l’any, sense que 
el còmput total de la vigència del conveni pugui excedir de quatre anualitats.  
 
Novè.- Responsabilitat  
 
El Consell comarcal de l’Anoia no és responsable de l’adquisició de les llicències originals del 
programari propietat dels ajuntaments, ni tant sols en el cas que el personal del Servei d’Informàtica 
n’hagi fet la instal·lació o la configuració.  
 
Desè.- Jurisdicció competent  
 
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, en darrera 
instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
  
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part interessada o 
que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació 
expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.  
 
 



 

 

Onzè.- Dades de caràcter personal  
 
Totes les dades de caràcter personal i les informacions contingudes en la tramitació dels expedients 
assignats per al desenvolupament del present conveni, resten sotmeses al criteri de confidencialitat.  
 
Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
 
Dotzè.- Causes de resolució del conveni  
 
Són causes de resolució:  
 

• La renuncia expressa de qualsevol de les parts  

• El mutu acord de les parts  

• L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts  

• Qualsevol de les causes previstes legalment  

Ambdues parts podran denunciar el present conveni si consideren que hi ha incompliment greu de 
les seves condicions essencials. La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada 
de forma fefaent mitjançant comunicació escrita. L’altre part, tindrà un termini d’un mes pel 
solucionar la causa de l’incompliment.  
 
Si al final d’aquest termini la causa d’incompliment no hagués estat corregida, el conveni quedarà 
resolt automàticament si així ho requeria la part denunciant.  
 
Les parts es comprometen a resoldre de bona fe i de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui existir en el desenvolupament del conveni, de manera prèvia a la via de la jurisdicció 
contenciosa.  
 
Tretzè.- Forma de comunicació i vies de notificació  
 
Ambdues parts acorden que la via de comunicació habitual entre elles és el correu electrònic, i quan 
es requereixi efectes notificatius o se’n vulgui deixar una major constància, la via de comunicació-
notificació serà l’EACAT (tramesa genèrica).  
 
Catorzè.- Publicitat i difusió  
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
i publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies des de la signatura. S’ha de donar publicitat de 
les aportacions efectuades d’acord amb el que preveu la llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 
I en prova de conformitat i acceptació, totes les parts signen aquest conveni. 
  
Xavier Boquete i Sàiz     Gerard Parcerisas Valls  
 
 
 
 
President CC Anoia      Alcalde  
 
 
 



 

 

ANNEX 2021 
  
Serveis inclosos en el període actual de vigència del conveni:  
 
1. Assistència bàsica amb contractació de paquet d’assistència per un municipi d’entre 2.501 i 5.000 
habitants.  

2. Paquet d’assistència tècnica, amb 60 hores mensuals de dedicació en manteniment informàtic 
integral.  
 
Cost econòmic  
 
El cost anual serà de 25000 €, equivalent a 2083.33 € mensuals. 
 
 
Aquest annex té una durada d’un any. A no ser que una de les parts (o ambdues) decideixin 
denunciar-lo, es mantindrà en vigor mentre es tramiti l’annex del conveni 2022. 
 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
8.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA A  
L’ENTITAT COL.LABORADORA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAN FOSALBA 2021 
 
La senyora secretària dona lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia: 
 

 

 

 
Vista la petició formulada pel l’Associació de veïns o propietaris de Can Fosalba  per tal que li sigui 
concedida una subvenció per a col·laborar en el finançament de diferents treballs de conservació i 
manteniment durant l’exercici 2021.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).  
 

Regidoria URBANISME 

Tipus expedient Subvenció concessió directa 

Objecte 
Conveni 2021 Entitat col·laboradora de manteniment i 
conservació de Can Fosalba. Treballs de Conservació i 
Manteniment de l’Entitat. 

Destinatari 
Entitat col·laboradora de 
manteniment i conservació de 
Can Fosalba 

CIF/DNI G59305912 

Import Total 30.000,00 € 



 

 

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).  
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix en el seu article 15.1 els supòsits que habiliten a concedir 
subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a l’article 22.2 
de la LGS.  
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat 
a) de l’article 15 de l’Ordenança en la que especifica que hi ha consignada nominativament en el 
Pressupost inicial de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola l’import de 30.000,00€ a la partida 151 
48940 – Conveni Entitat de Conservació i Manteniment de Can Fosalba , corresponent al pressupost 
vigent.  
  
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita que aquestes subvencions s’instrumentin 
mitjançant conveni.  
 
Atès que segons l’apartat tercer de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions, en el text 
del conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini i la 
forma de justificació, el termini i la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres 
subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat. 
 
Vist el que s’estableix a la Base 48a de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021, 
aprovat definitivament en el Ple de data 31 de desembre de 2020. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora municipal que és del tenor literal següent:  
 
“M. Alba Arrufat Vilaginés, secretària-interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en 
relació a l’aprovació d’un conveni amb l’entitat col·laboradora de manteniment i conservació de Can 
Fosalba.  
 
INFORMO: 
 
Que s’ha presentat un conveni per a l’aprovació per part de la Junta de Govern Local amb l’entitat 
col·laboradora de manteniment i conservació de Can Fosalba 2021. 
 
Que en data 30 d’agost de 2020 es va signar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i l’entitat col·laboradora de manteniment i conservació de Can Fosalba 2020. 
 
Que es va fer efectiu el pagament d’una bestreta per la quantitat total de 21.562,50 €, en data 28 
de setembre de 2020. 
 
Que en els documents justificatius s’inclouen les nòmines d’un treballador de l’entitat col·laboradora 
de manteniment i conservació de Can Fosalba, nòmines d’un import superior al 40% de la quantitat 
atorgada en concepte de subvenció, d’acord amb el punt 10 de l’annex 1 del conveni signat. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
No correspon l’aprovació d’un nou conveni amb l’entitat col·laboradora de manteniment i 
conservació de Can Fosalba 2021, fins a la correcta justificació del conveni subscrit a l’any 2020.”  
 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
 



 

 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Entitat de 
Col·laboradora de Manteniment i Conservació de Can Fosalba 2021 per a dur a terme diferents 
treballs de conservació i manteniment de la Urbanització de Can Fosalba. 
 
SEGON.- APROVAR  la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
s’adjunta. 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de trenta mil euros (30.000,00€) amb càrrec 
a l’aplicació 151 48940 – Conveni Entitat de Conservació i Manteniment de Can Fosalba, 
corresponent al pressupost de l’exercici 2021, per fer front a la subvenció que s’atorga.  
 
QUART.- ENVIAR el text del present conveni a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en 
compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 
  
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats i al Departament 
d’Intervenció-Comptabilitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
10.- 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  
 


