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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 de febrer de 2022 

 

 

 

 

Assisteixen 

 

L’Alcalde  

Francesc Bonet Nieto 

 

Regidors: 

Jordi Orriols Vilaró 

Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa 

Excusen la seva assistència: 

 

Personal tècnic: 

 

Sergi Ferrer (TAG) 

Maria Poble, arquitecta 

Jordi Lorente, enginyer  

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemàticament, essent les 17:00 

hores del dia 17 de febrer de 2022, es 

van reunir sota la Presidència del Sr. 

Alcalde, els regidors que al marge es 

relacionen, assistits per la Secretària, a 

l’objecte de celebrar sessió de la Junta 

de Govern Local. 

Obert l’acte per la presidència, es 

procedeix al debat dels assumptes 

inclosos en  
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ORDRE DEL DIA 

 

1.1. JGL2022/5 Ordinari 10/02/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Serveis Econòmics 

2.1.1. Aprovació de factures 

 

2.2. Serveis Socials 

2.2.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00623 per tractament psicològic. 

 

2.2.2. Exempció pagament de la mensualitat de lloguer del febrer  i retorn de fiança 

del sub-arrendament del pis UBICACIÓ, 104 3r6a. Expedient 2022/269 

 

2.2.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2017/01205 per tractament psicològic. 

 

2.2.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00392 per tractament psicològic. 

 

2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Ass.2019/1239 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de plaques 

al UBICACIÓ 

 

2.3.2. Ass.2022/216 - Aprovar la devolució de runa del comunicat del UBICACIÓ 2 

 

2.3.3. Ass.2019/1310 - Retornar fiança runa instal.lació de plaques a  

 

2.3.4. Ass.2019/1277 - Retornar finaça runa per instal.lació de plaquesa a  

 

2.3.5. Ass.2019/1275 - Aprovar devolució fiança runa per la instal.lació de plaques 

solars UBICACIÓ 

 

2.3.6. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ a nom de MGV 

 

2.3.7. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ a nom de CGE 

 

2.3.8. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ a nom de JMM 

 

2.3.9. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ a nom de ORT 

 

2.3.10. Ass.279/2022 - Aprovar la devolució fiança runa per les obres UBICACIÓ 

 

2.3.11. Ass.2021/1739 - Aprovar la devolució fiança runa comunicat obra UBICACIÓ 

Aprovar la devolució de l'import abonat erroniament 

 

2.3.12. Ass.2021/1402 - Aprovar la devolució de la fiança de runa de reforma cuina 

UBICACIÓ 

 

2.3.13. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ a nom de XMN 
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2.3.14. Ass. 2022/31 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de plaques al 

UBICACIÓ 

 

2.3.15. Ass.2022/264 - Retornar import abonat erroniament en la tramitació 

 

2.3.16. Exp.2022/296 - Aporvar llicència per escoimesa clavgueram UBICACIÓ 

 

 

 

 

1.- Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 10 de febrer de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 

 

1.1. JGL2022/5 Ordinari 10/02/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Serveis Econòmics 

2.1.1. Aprovació de factures    

 

Vistes les factures de la relació O/2022/5 degudament registrades i conformades. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/5 d’import 56.633,54 

euros. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.2. Serveis Socials 

2.2.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00623 per tractament 

psicològic.    

 

Vist l’informe de l’educadora social de data 10 de febrer de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 

l’exclusió social.   

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 

sol·licitant de l’expedient 2013/00623, per 19 sessions de tractament psicològic amb 

la professional Tania Porras Tena, pel 60% del cost, sent un import total de 570 

euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 570 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 

risc núm. 2-231-227093.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  



 

JGL2022-6 Ordinari 17-02-2022  Pàgina 4 de 14 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.2.2. Exempció pagament de la mensualitat de lloguer del febrer  i retorn 

de fiança del sub-arrendament del pis de la UBICACIÓ 3r6a. Expedient 

2022/269    

 

En data 6 d’agost de 2021 es va subscriure contracte d’arrendament d’habitatge 

assistencial, entre l’ajuntament i el Sr. EGR  

 

En data 10 de febrer de 2022 i RE 2022/1096, el Sr. EGR exposa que deixaran de fer 

ús de l’habitatge a finals de mes de febrer, i sol·licita la devolució de la fiança, així 

com l’exempció del lloguer del mes de febrer, atenent qüestions econòmiques. 

 

L’educador social ha emès informe, en data 11 de febrer de 2022 en relació a 

l’habitatge situat UBICACIÓ, destinat mitjançant el subarrendament, a cobrir 

necessitats de persones refugiades del municipi.  

L’informe proposa l’exempció del pagament del lloguer corresponent al mes de 

febrer, atesa la situació de vulnerabilitat econòmica de la família que actualment hi 

resideix.   

 

Així mateix, s’informa favorablement el retorn de la fiança constituïda, d’import 950 

euros, atenent a la inspecció realitzada en data 11 de febrer, i no apreciant 

desperfectes ni incidències.  

 

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

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Eximir al Sr. EGR, amb NIE XXXXXXXXX del pagament de lloguer del mes 

de febrer, de l’habitatge situat a la UBICACIÓ, que ascendeix a 475 euros. 

 

Segon.- Retornar la fiança dipositada per al lloguer en règim de subarrendament de 

l’habitatge situat a UBICACIÓ, d’import 950 euros.  

 

Tercer.-Notificar aquest acord a les persones interessades i als serveis econòmics de 

l’Ajuntament.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.2.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2017/01205 per tractament 

psicològic.    

 

Vist l’informe de l’educador social de data 14 de febrer de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 

l’exclusió social.   

 

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

 

ACORDS: 
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Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 

sol·licitant de l’expedient 2017/01205, per 9 sessions de tractament psicològic al 

Centre Psicològic Koa Adicciones de Caldes de Montbui, pel 90% del cost, sent un 

import total de 450 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 450 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: tractament psicològic núm. 2-

231-227071. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.2.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00392 per tractament 

psicològic.    

 

Vist l’informe de l’educadora social de data 14 de febrer de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 

l’exclusió social.   

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 

sol·licitant de l’expedient 2013/00392, per 38 sessions de tractament psicològic al 

Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 60% del cost, sent un import 

total de 540 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 540 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 

risc núm. 2-231-227093.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Ass.2019/1239 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de 

plaques al UBICACIÓ 

 

Vista la sol·licitud de RE 13/07/2021 5278 de RFG en representació Solar Profit 

Energy Services SL sol·licitant la devolució de les fiança de runa del comunicat d’obra 

número 2019/1239/141 per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2019/1239/141 per les obres de instal·lació plaques 

solars a l’habitatge del UBICACIÓ, d’import 30,05€. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.2. Ass.279/2022 - Aprovar la devolució fiança runa per les obres al 

UBICACIÓ 

 

Atès que en JAP amb RE 15/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa 

de la comunicació prèvia d’obres 2022/279 39  per les obres de reforma bany 

UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2022/279/39  per les obres de reforma bany al 

UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.3. Ass.2021/1739 - Aprovar la devolució fiança runa comunicat obra 

UBICACIÓ 

Aprovar la devolució de l'import abonat erroniament    

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Retornar l’import de 169,86 euros abonats per error en la tramitació de 

l’expedient 2021/1565/95. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.4. Ass.2021/1402 - Aprovar la devolució de la fiança de runa de 

reforma cuina UBICACIÓ 

 

Atès que en MFN amb RE 1116 10/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de 

runa de la comunicació prèvia d’obres 2021/1402 138  per les obres de reforma cuina 

UBICACIÓ 
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Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número  2021/1402 138  per les obres de reforma cuina a la 

UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.5. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge UBICACIÓ a nom de XMN    

 

Atès que en data 25 de novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8295, el Sr. 

XMN amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

3,8 kw aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Vist que en data 14 de Febrer de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació i 

s’adjunta la documentación corresponent. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 15 de febrer de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

2.3.6. Ass. 2022/31 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de 

plaques al UBICACIÓ 

 

Vista la sol·licitud del Sr EMBsol·licitant la devolució de la fiança de runes de la 

comunicació prèvia d’obres 2022/31 7  per la instal·lació de plaques solars UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa la comunicació prèvia d’obres 

2022/31 7  per la instal·lació de plaques solars UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.7. Ass.2022/264 - Retornar import abonat erroniament en la tramitació    

 

Vista la sol·licitud Clidom Solar SL sol·licitant la devolució de l’import abonat en 

concepte de llicència obres menors el 11 de febrer de 2022 nún.1128 per les obres 

de instal·lació de plaques solars al carrer Font de Sant Cristòfol, 28. 

 

Atès que aquestes obres es tramiten mitjançant un comunicat d’obra.  

 

Atès que en data 11/02/2022 va demanar un comunicat d’obra per rectificar la 

tramitació adjuntant el justificant de pagament del comunicat, taxa i runa, i també 

l’anul·lació i devolució de l’import abonat en concepte d’obres menors.  

 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Retornar l’import de 230,09 euros abonats per error en la tramitació de 

l’expedient 2022/264/36. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.8. Exp.2022/296 - Aporvar llicència per escoimesa clavgueram al 

UBICACIÓ 

 

Atès que en MDG amb RE 15/02/2022 ha demanat llicencia d’obres amb exp. 

2022/296 10  per escomesa clavegueram UBICACIÓ 

 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,        

 

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

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/296 10 de MDG per escomesa clavegueram 

al UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  
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1. Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local.  

 

2. Quan la canalització enterrada es trobi pròxima a altres instal·lacions o serveis 

s’haurà de respectar, tant en paral·lel com en l’encreuament, les distàncies 

mínimes establertes a les normatives aplicables. 

 

3. Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics municipals 

per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 

 

4. La pavimentació de trams de vorera i de calçada pels particulars, els obliga a 

restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 

afectats per l'obra o la instal·lació. 

 

5. L’autorització de tancament de carrer o sentits de circulació és revocable o 

modificable en qualsevol moment de la seva vigència per raons d’interès públic. 

 

6. La delimitació i protecció de la rasa s’ha de dur a terme convenientment amb 

tanques, senyals de trànsit i altres elements necessaris per evitar possibles 

accidents de vianants i vehicles.  

7. S’haurà de tenir en compte la presència de personal suficient en per realitzar les 

tasques de càrrega i descàrrega com per vetllar per la seguretat de la circulació 

d’altres usuaris de la via.  

8. En cas de requerir ocupar la via pública amb saques i/o contenidors, caldrà 

sol·licitar la corresponent autorització. 

 

9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 

a les disposicions determinades al document bàsic DB HS 5 Evacuació d’aigües, 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació.  

 

10. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 

disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 de 

novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 

 

11. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 

compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat y salut en les obres de construcció.  

 

12. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 

compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

regulador dels residus i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció. Al finalitzar les obres, caldrà 

presentar davant l’ajuntament un certificat de la correcta gestió dels 

residus provinents de l’execució de les obres. 

 

13. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-16 Can Font, inclosa al Document C2, del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

186,31€, la fiança d’elements urbanístics per import de 150,00€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.3.9. Ass.2022/216 - Aprovar la devolució de runa del comunicat 

UBICACIÓ 

 

Atès que en CAS amb RE967 de 04/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança 

de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/216 30  per les obres de tala arbre al 

UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2022/216/30  per les obres de tala arbre al UBICACIÓ 

,d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.3.10. Ass.2019/1310 - Retornar fiança runa instal.lació de plaques a     

 

Vista la sol·licitud de RE 5278 de 13/07/2021 de RFG en representació Solar Profit 

Energy Services SL sol·licitant la devolució de les fiança de runa del comunicat d’obra 

número 2019/1310 164  per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2019/1310 164  per les obres de instal·lació plaques 

solars a l’habitatge del UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.11. Ass.2019/1277 - Retornar finaça runa per instal.lació de plaquesa a     

 

Vista la sol·licitud de RE 21/07/2021 de RFGen representació Solar Profit Energy 

Services SL sol·licitant la devolució de les fiança de runa del comunicat d’obra número 

2019/1277 161 per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2019/1277/161  per les obres de instal·lació plaques 

solars a l’habitatge del UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.12. Ass.2019/1275 - Aprovar devolució fiança runa per la instal.lació 

de plaques solars al UBICACIÓ 

 

Vista la sol·licitud de RE 13/07/20 5276 de RFG en representació Solar Profit Energy 

Services SL sol·licitant la devolució de les fiança de runa del comunicat d’obra número 

2019/1275 159  per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2019/1275 159  per les obres de instal·lació plaques 

solars a l’habitatge UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.13. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del UBICACIÓ a nom de MGV 

 

  

Atès que en data 14 de Setembre de 2021 i registre d’entrada 2021/1492, la Sra. 

MGV amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 
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d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

3,0 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 25 Gener de 2022 i registre d’entrada 675 es comunica la finalització 

de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 de febrer de 2022 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.14. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del UBICACIÓ a nom de CGE  

 

Atès que  en data 11 de Juny de 2021 i registre d’entrada 2021/4452, el Sr. CGE 

amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

3,15 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 3 de Febrer de 2022 amb registre 907 es comunica la finalització 

de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 de febrer de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.3.15. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

UBICACIÓ a nom de JMM   

 

Ref. cadastral :   XXXXXXXXX 
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Atès que en data 4 De Novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/7798, el Sr. JMM 

amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

7,45 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 4 de Febrer de 2022 amb registre 972 es comunica  la finalització 

de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 de febrer de 2022,  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.3.16. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del UBICACIÓ a nom de ORT  

 

Vist que en data 30 De Juliol de 2021 i registre d’entrada 2021/4916, el Sr. ORT  amb 

DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 

per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 5,0 kw. 

aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 8 de Febrer de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació i 

s’adjunta la documentació corresponent. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 de febrer de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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I a les 17:20 , es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i jo, 

la secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 

 

L’Alcalde     Secretària  


