
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 23 DE FEBRER DE 
2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter ordinari, a distància per mitjans 
electrònics vàlid. 
 
Assistents: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls,  Sr. Primer tinent d’alcalde: Jordi 
Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés Casals i tercera tinent d’alcalde: Sra. Irene 
Abad Gil. 
 
Absent: Cap. 
 
A 23 de febrer de 2022 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 MINUTES D`ACTA DE LES JUNTES DE GOVERN DEL DIA 9 DE FEBRER DE 
2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ CORRESPONENT AL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIES MG45 I DONA 2021. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia ens ha fet arribar el Conveni d’encàrrec de gestió entre 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia, per a la realització 
d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació corresponent al programa Treball i Formació Línies 
MG45 i Dona 2021.  
 
Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia tenen interès en  
impulsar i participar, d’acord amb els mecanismes legalment establerts, en la realització d’accions 
que tinguin per objecte la millora de l’ocupabilitat de les persones que hi participin i finalitat d’utilitat 
pública i/o interès social. 
 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització 
de diverses actuacions en el marc del programa Treball i Formació en matèria de Rehabilitació i 
conservació de zones verdes i entorns naturals.  
 

Atès que existeix crèdit a la partida 241 46513 – Transf. Consell Comarcal programa Plans Treball 
i Formació, per un import de 6.800,00€.  

Atès  que el cost de la contractació d’un treballador/a per 12 mesos ascendeix a 3.100,00€ per 



 

 

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola més la liquidació que no es regularitza fins al final del 
contracte. 

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 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR  el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
i el Consell Comarcal de l’Anoia, del present procediment administratiu per a la protecció de l’interès 
general, i en concret per a la realització d’actuacions en l’àmbit del Foment de l’Ocupació 
corresponent al programa Treball i Formació Línies MG45 i Dona 2021, per a formalitzar un màxim 
de dues contractacions de treballadors/es per a l’anualitat 2022. 
 
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.- CONSIGNAR l’esmentada despesa a la partida 241 46513 – Transf. Consell Comarcal 
programa Plans Treball i Formació, corresponent al pressupost de l’exercici 2022.  
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma als interessats.” 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- 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), PEL CURS 2021-2022, PER A 
L’ESTUDIANT S.D. 
 
La senyora secretària dona lectura a la tercera 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 de jardineria, tasques bàsiques de viver, de centre de jardineria, de camps esportius i 
aplicador de plaguicides de nivell bàsic en les zones enjardinades i de camp 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 2021-2022, a partir del dia 24/02/2022 fins a la seva finalització, per a l’estudiant 
S.D.. 
 
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. 
 
4.- 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), PEL CURS 2021-2022, PER A 
L’ESTUDIANT R.R.V. 
 
La senyora secretària dona lectura a la quarta 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 de jardineria, tasques bàsiques de viver, de centre de jardineria, de camps esportius i 
aplicador de plaguicides de nivell bàsic en les zones enjardinades i de camp 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 2021-2022, a partir del dia 24/02/2022 fins a la seva finalització, per a l’estudiant 
R.R.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. 
 
 
5.- 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 D’ACTIVITATS D’OFICINA I DE SERVEIS ADMINISTRATIUS 
GENERALS (PFI AG01), PEL CURS 2021-2022, PER A L’ESTUDIANTA N.M.A. 
 
La senyora secretària dona lectura a la cinquena 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 
Administració i gestió hi ha l`estudi: Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals 
(PFI AG01). 
 
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 d’activitats d’oficina i de serveis administratius 
generals (PFI AG01), realitzant tasques bàsiques d’oficina, d’arxiu, recepcionista, classificador i 
repartidor de correspondència en les dependències 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 d’activitats 
d’oficina i de serveis administratius generals (PFI AG01), pel curs 2021-2022, a partir del dia 
24/02/2022 fins a la seva finalització, per a l’estudianta N.M.A.. 
 
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. 
 
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.  
 
No se’n presenten. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 



 

 

I essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 
 


