
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 27 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 27 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 13 D’OCTUBRE DE 
2021. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE  
L’ANOIA I L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT PER A L’EXERCICI 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 

Atès que la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya recull les funcions 
dels ens locals. A l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de 
desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació de les polítiques de joventut des de la 
proximitat. A escala supramunicipal se centren en l’assistència i cooperació als municipis els serveis 
i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Per ambdós agents es 
recull com a funció l’elaboració de plans en matèria de polítiques de joventut. 

Atès que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 
impulsats per la Direcció General de Joventut, són el marc de referència per a la política de joventut 
al territori amb l’objectiu d’esdevenir una eina estratègica capaç d’adaptar-se als canvis i donar 
resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.   

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia desplega les polítiques de joventut a través del Pla 
Comarcal de Joventut de l’Anoia que serà vigent pel període 2020-2024. 

Atès que la finalitat d’aquest Pla i del Servei Comarcal de Joventut de l’Anoia és la d’impulsar i 
consolidar el desplegament i desenvolupament de les polítiques de joventut de la comarca, 
mitjançant el suport i la coordinació amb els ajuntaments i els agents territorials que intervenen el 
món juvenil del territori. 

Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia és un ens que té com a objectiu la prestació de serveis als 



 

 

ajuntament de la comarca de l’Anoia. 

Atès que la regidoria de joventut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola té la necessitat de signar 
un conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a poder dur a terme el Pla Local de Joventut per 
al 2021.  

Atès que existeix crèdit suficient a les següents partides: 

• 337 46509 – Transferència Consell Comarcal tècnic joventut, per un import anual de 
32.800,00€. 

• 337 46512 – Conveni Consell Comarcal Laborateca, per un import anual de 3.800,00€. 

• 337 46521 – Transferència Consell Comarcal Dinamitzador Punt Jove, per un import anual 
de 20.800,00€. 

Atès allò disposat a l’article 273.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que habilita als ens locals a concertar els contractes, pactes o condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració; 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de  l’Anoia i 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per a la prestació de serveis en matèria de Joventut aportant 
a la població del municipi dels Hostalets de Pierola els mitjans humans necessaris per oferir aquests 
serveis donant resposta a les necessitats de la població durant la vigència del conveni, des del 1 de 
gener de 2021 fins a 31 de desembre de 2021. 
 
SEGON.- APROVAR l’annex 2021, compensacions econòmiques de l’assistència que estableix els 
serveis i tarifes per l’anualitat en curs. 
 
TERCER.- DISPOSAR, les despeses detallades amb càrrec a les partides següents: 
 

• 337 46509 – Transferència Consell Comarcal tècnic joventut, per un import anual de 
32.122,42€. 

• 337 46512 – Conveni Consell Comarcal Laborateca, per un import anual de 3.773,21€. 

• 337 46521 – Transferència Consell Comarcal Dinamitzador Punt Jove, per un import anual 
de 20.800,00€. 

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la corporació, Sr. Gerard Parcerisas Valls, per a la 
signatura del conveni.  

CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma al Consell Comarcal de l’Anoia i al 
Departament de Comptabilitat de l’Ajuntament. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 



 

 

3.- APROVACIÓ DEL COMPROMÍS D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA A ANOIA TURISME PER A L’ANUALITAT 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que Anoia Turisme és un ens que es va crear com un organisme supramunicipal per promoure la 
comarca de l’Anoia i els seus municipis en l’àmbit turístic per així impulsar el turisme en el territori. 
 
Atès que l’objectiu d’Anoia Turisme és promoure el turisme de la comarca de l’Anoia mitjançant 
diferents actuacions amb la col·laboració dels diferents municipis que engloba la comarca, i així millorar 
els serveis del municipi i millorar la promoció del territori. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola com a municipi de la comarca de l’Anoia considera 
important la tasca duta a terme per Anoia Turisme per així poder promocionar turísticament el nostre 
territori.  
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ja fa anys que està adherit aquest ens per considerar 
que és una bona oportunitat perquè el nostre municipi sigui conegut arreu. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha rebut l’adhesió a l’Anoia Turisme per a l’anualitat 
2021, i és voluntat de l’Ajuntament seguir formant part de l’Anoia Turisme. 
 
Es proposa a  la Junta de Govern local l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.-  APROVAR  el compromís de l’adhesió de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a Anoia 
Turisme per a l’anualitat 2021. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa de caràcter anual de 1.108,21 euros (1.108,221€) per a l’any 2021, 
computable a la partida pressupostària 432 48961, amb títol: Anoia Turisme.  
 
TERCER.- FACULTAR  el Sr. alcalde per tal que amb poder tan ampli com sigui possible, pugui 
signar l’adhesió esmentada fins a la seva formalització i vigència.  
 
QUART.- NOTIFICAR  els presents acords en deguda forma als interessats.” 
 
ANNEX 
 
 “Compromís de l’Adhesió de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a  
     Anoia Turisme 
 
En Gerard Parcerisas i Valls, Alcalde dels Hostalets de Pierola, manifesta la voluntat d’adherir-se a 
Anoia Turisme, amb l’objectiu d’unificar idees i esforços, per al desenvolupament del sector turístic 
de l’Anoia. 
 
A més, es compromet a: 

▪ Participar a les sessions del Plenari, o a nomenar a un representant de l’Ajuntament que hi 
assisteixi. 
 

▪ Participar, si és elegit representant del territori, a les sessions de la comissió executiva. 
 

▪ Participar o nomenar un representant de l’ajuntament per assistir-hi, a les comissions de 
treball que es creïn i siguin del seu interès. 
 

▪ Ingressar la quota anual durant el primer trimestre de l’any en curs.  
 



 

 

Per l’any 2021, i segons els barems establerts de població, nombre d’allotjaments, nombre de 
restaurants, activitats turístiques, entre d’altres, els Hostalets de Pierola té un pes de del 2,77 a tota 
la comarca, el que li suposa una aportació de 1.108,21€. 
Així doncs, la quota 2021 per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola és de: 
 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
 

                1.108,21€ 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
 
 
 
 
I essent les dinou hores i trenta-cinc minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde 
aixeca la sessió.  
 
 

Dono fe 
L’alcalde       La secretària  
 
 


