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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 de març 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 Polo (TAG) 

Maria Poble, arquitecta 
Jordi Lorente, enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Telematicament, essent les 17:00 

hores del dia 3 de març 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. JGL2022/7 Ordinari 24/02/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les actuacions relatives a la reparació de la averia del filtre de 

sorra i la instal·lació  d' un nou sistema de regulació per a les piscines Pinedes del 
Castellet  

 

2.1.2. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particular i plec de 
prescripcions tècniques que regiran les obres millora de cunetes i del camí de 

vianants al camí de la Rovira 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Exp.2021/347 - Aprovar devolució finaça piscina al UBICACIÓ 

 
2.3.2. Aprovació de la cessió de l'espai de l'ermita de St.Simple el dia 19 de març de 

18,00h a 21,00h per una sessió de fotos 
 

2.3.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ a nom 
de EMB 

 
2.3.4. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ a nom 

de JCB 

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

de SCS 
 

2.3.6. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ a nom 
de JCO 

 
2.3.7. Aprovació del canvi de vehicle de la llicencia de taxI nº 1 a nom de NOELIA 

ARCO GALAN 

 
2.3.8. Exp.2021/1486- Aprovar llicència per reparar Teulada construcción auxiliar a 

UBICACIÓ 
 

2.3.9. Exp.116/22 - Reparar voladís  edifici UBICACIÓ 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 24 de febrer de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 
 

1.1. JGL2022/7 Ordinari 24/02/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les actuacions relatives a la reparació de la averia del 
filtre de sorra i la instal·lació  d' un nou sistema de regulació per a les 

piscines Pinedes del Castellet     

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de serveis de reparació de la averia del 

filtre de sorra i instal·lació d'un nou sistema de regulació per les Piscines Pinedes del 
Castellet, que es concreta a l’informe tècnic, d’acord amb el previst a l’article 

13/14/15/16/17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 

Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 
actuacions. 

 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 
quantia de 13.580,37 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas de serveis és de 15.000 euros (IVA exclòs) 
 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/88 de data 1 de març de 2022. 

 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  

 
Vista l’oferta presentada per l’empresa Piscines Catalunya  amb CIF 52392911S, que 

ascendeix a la quantia de 13.580,37 euros (iva exclòs) 
 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 
 

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

 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 

actuacions de serveis de reparació de la averia del filtre de sorra i instal·lació d'un 
nou sistema de regulació per les Piscines Pinedes del Castellet, a l’empresa Piscines 

Catalunya, per un import 13.580,37 euros (IVA exclòs). 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9 342 212035  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET del pressupost 2022, l’import 
de 10.757,92 euros (IVA Inclòs) i a l’aplicació pressupostària 9 342 632011 

INVERSIÓ PINEDES CASTELLET del pressupost del 2022, 5.674,33 euros (IVA Inclòs) 
 



 

JGL2022-8 Ordinari 03-03-2022 anònim  Pàgina 4 de 11 

Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 
adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 

quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 
de l’expedient. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.2. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particular i plec de 
prescripcions tècniques que regiran les obres millora de cunetes i del camí 

de vianants al camí de la Rovira    
 

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de realitzar les actuacions de les obres 
millora de cunetes i del camí de vianants al camí de la Rovira. 

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prestar aquest es obres de millora. 
 

Vistos els informes de secretaria i intervenció sobre el procediment a seguir i 
consignació pressupostària. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de  contractació de les obres millora de cunetes i del 
camí de vianants al camí de la Rovira, pel procediment obert i tramitació ordinària, 

per un preu de licitació de 55.811,99 euros (IVA exclòs). 
 

Segon.- Autoritzar la despesa per import de 67.532,51 euros IVA inclòs a l’aplicació 
pressupostària 1-1532-619003 Obres Camí de la Rovira, del pressupost municipal 

del 2022. 
 

Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules economicoadministratives i prescripcions 

tècniques particulars que han de regir la de prestació de control integrat de plagues 
i control de legionel·losi al municipi. 

 
Quart.- Procedir a la licitació per a contractar l’esmentat servei i, a aquest efecte, 

publicar l’anunci de convocatòria al perfil del contractant durant un termini de 20 
dies. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/8 degudament registrades i conformades. 
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Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/8 d’import 31.755,70 

euros. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Exp.2021/347 - Aprovar devolució finaça piscina UBICACIÓ 
 

Atès que en VDB amb RE2364 de 26/10/2021 ha demanat la devolució de les fiança 
de la Llicència d'Obres 2021/347 31 per les obres de piscina 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 les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2021/347 

31 de VDB  per les obres de piscina UBICACIÓ, d’import 177,90 euros.  
 

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.2. Aprovació de la cessió de l'espai de l'ermita de St.Simple el dia 19 de 
març de 18,00h a 21,00h per una sessió de fotos    

 

Atès que en data 19 de febrer de 2022 i nº de registre 2022-332, la Sra. PJV amb 
DNI XXXXXXXXX, sol·licita autorització per poder realitzar unes sessions de fotos a 

la Capella de Sant Simple. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de febrer de 2022, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable la cessió de l’espai de l’ermita de St.Simple el 

dia 19 de març de 2022, de 18,00h a 21,00h per una cessió de fotos, amb els 
següents condicionants:  

 
 1.- L’autorització tindrà caràcter personal i no podrà cedir-se ni sub-arrendarse a 

tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la autorització.  
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2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 
revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  

 
3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular d’aquesta, dels 

desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  
càrrec seu, sota supervisió municipal. 

 
4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 

en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació d’una nova 

autorització.  
 

5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 
hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  

 
6.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos.  

 
7.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada 

de materials que s’hagin pogut utilitzar.  

 
8.- L’activitat es limitarà al dia 19 de març de 2022, exclusivament en horari de 18-

21 hores. 
 

Segon.- Per tal de garantir la neteja de l’espai, caldrà dipositar una fiança de 100 € 
que serà tornada un cop es verifiqui per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ 
a nom de EMB  

 
Atès que en data 4 de gener de 2022 i registre d’entrada 2022/97, el Sr. EMB 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 5,00 kw 
aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 12 de Febrer de 2022 amb registre 1195 es comunica la finalització 

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

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 1 de març 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,  amb  Referència Cadastral XXXXXXXXX, compleix amb els criteris en 
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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 

 
 

 

2.3.4. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ 
a nom de JCB    

 
Atès que en data 5 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/985, el Sr. JCB, amb 

DNI XXXXXXXX. fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 
per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 5,75 kw 

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

Atès que en data 22 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 28 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, amb referència Cadastral XXXXXXX, 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 

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

a nom de SCS  
 

Atès que en data 2 d’octubre de 2021 i registre d’entrada 2021/6230, la Sra. SCS 
amb DNI XXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 
3,35 kw aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 26 de gener 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 28 de febrer de 2022, 

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

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

UBICACIÓ, amb referència cadastral XXXXXXX,  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 
 

 
2.3.6. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ 

a nom de JCO     
 

Atès que en data 13 de juny de 2021 i registre d’entrada 2021/4489, el Sr. JCO 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 3,24 kw 

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

Atès que en data 15 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 28 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 UBICACIÓ, amb  

referència cadastral XXXXXXXXX, 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 
 

 
2.3.7. Aprovació del canvi de vehicle de la llicencia de taxI nº 1 a nom de 

NOELIA ARCO GALAN    
 

Atès que la Sra. NOELIA ARCO GALAN amb DNI 46770258B, comunica mitjançant 

instancia genèrica en data 15 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. 
2022/1251, com a titular de la llicència núm. 1 de l’autotaxi del municipi de Santa 

Eulàlia de Ronçana. En la que sol·licita l’autorització per canviar el vehicle actual pel 
vehicle marca Ford Tourneo Custom 1.9 matrícula 6145 KCK bastidor 

WF03XXTTG3HR10140 de 9 places, per el vehicle FORD TOURNEO CUSTOM Híbrid 
Matricula 2031 LWJ Bastidor WF03XXTTG3NL022240, de 9 places. 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 1 de març de 2022, 
 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable el canvi del vehicle actual pel vehicle marca Ford 

Tourneo Custom 1.9 matrícula 6145 KCK bastidor WF03XXTTG3HR10140 de 9 places, 

per el vehicle FORD TOURNEO CUSTOM Híbrid Matricula 2031 LWJ Bastidor 
WF03XXTTG3NL022240, de 9 places. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de canvi de vehicle d’import 129,93€ segons 

l’ordenança fiscal nº.14 de licencia d’autotaxi. 
 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.8. Exp.2021/1486- Aprovar llicència per reparar Teulada construcción 
auxiliar UBICACIÓ 

 
Atès que en PBM amb RE 15/10/2021 ha demanat llicencia d’obres amb exp. 

2021/1486 per reparar coberta edificació auxiliar (antigues corts) 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 2021/1486 92 de PBM per reparar coberta 

edificació auxiliar (antigues corts)  UBICACIÓ, amb les següents condicions 

particulars:  
 

1. 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). 
 

2. 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. 

 
3. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres, per tal de donar 
compliment a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual 

s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
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residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador 

dels residus.  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
346,80€, la fiança d’elements urbanístics per import de 138,72€, 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. Exp.116/22 - Reparar voladís  edifici UBICACIÓ 

Atès que en PMV amb RE 17/01/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/116 6  per 
reparar cornisa a l’edifici del carrer Mare de Déu del Remei, 12 (Ptge. Can Torres, 3; 

Bloc 5).          

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

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/116 per reparar cornisa façana  nord a 
UBICACIÓ amb les següents condicions particulars:  

 

1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació prèvia del 
Full d’assumpció de la direcció facultativa (si el projecte ha estat visat 

per col·legi professional) o Declaració responsable del tècnic competent 
(si el projecte no ha estat visat). 

 
2. 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). 

 

3. 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. 
 

4. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 
dels residus provinents de l’execució de les obres, per tal de donar 

compliment a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual 
s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador 
dels residus.  

  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
210,31€, 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. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:15 , 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  


