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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 de juny 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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 30 de juny 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. JGL2022/23 Ordinari 23/06/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Devolució fiança definitiva a Miquel Segú Associats per contracte de serveis de 
consultoria i assessorament laboral 

 

2.1.2. Adjudicació de les obres de renovació d'un tram de xarxa de clavegueram del 
carrer Tórtora  

 
2.1.3. adjudicació del manteniment informàtic de les infraestructures de l'Ajuntament 

a nivell físic i lògic.  
 

2.1.4. Renovació dels serveis de manteniment i suport d'aplicacions informàtiques 
del programa de gestió d'expedients 

 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic per infants i joves per realitzar activitats d’estiu 2022. 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

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

DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

2.4.3. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.4.4. Aprovació de la devolució de la autoliquidació pel comunicat d’obres per tal 

de realitzar una instal·lació fotovoltaica a nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.4.5. Aprovar llicència per piscina al carrer DADES PROTEGIDES 

 
2.4.6. Aprovació per a la instal·lació d'un suport de fusta, tipus 8E al DADES 

PROTEGIDES per part de Telefónica de España SA 
 

2.4.7. Aprovació de la sol·licitud de devolució del ICIO FV de la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques al DADES PROTEGIDES a nom de SOLAR PROFIT SL 

 

2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Pagament a Justificar Certamen Literari 2022 

 
2.5.2. Justificació i reposició bestreta Àrea de Cultura 

 
2.6. Esports 

2.6.1. Proposta Ocupació via publica Bàsquet Pista esportiva exterior 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 23 de juny de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/23 Ordinari 23/06/2022 
 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Devolució fiança definitiva a Miquel Segú Associats per contracte de 

serveis de consultoria i assessorament laboral    
 

Atès que mitjançant instància amb RE 4488 de data 21 de juny de 2022, l’empresa 
Miquel Segú i Associats, SL, ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada per 

garantir la correcta execució dels serveis de consultoria i assessorament laboral.  
 

En data 26/4/2017 es va constituir una garantia definitiva de 1.264 euros, mitjançant 

transferència bancària.  
En data 9 de maig de 2017 fou subscrit contracte entre l’Ajuntament i l’adjudicatari 

del contracte.  
 

La relació contractual ha finalitzat en data 31/12/2021 
 

Considerant que la garantia es va constituir per tal de respondre de la correcta 
execució del servei, i aquesta s’ha informat favorablement.  

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de 1.264 euros dipositada per Miquel Segú 
i Associats, SL, per tal de garantir la correcta execució del contracte de consultoria i 

assessorament laboral.  
 

Segon.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades.   

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.2. Adjudicació de les obres de renovació d'un tram de xarxa de 
clavegueram del carrer Tórtora     

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a les obres de renovació d’un 

tram de clavegueram del carrer tórtora, i 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 33.596,84 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 
menor en el cas de subministraments  és de 40.000 euros. 



 

JGL2022-24 Ordinari 30-06-2022  Pàgina 4 de 20 

 
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. 2022/266 de data 27 de juny 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 Drenatges urbans el besos  amb CIF 
B61835575, que ascendeix a la quantia de 33.596,84 euros (IAV 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 les obres 
de renovació d’un tram de clavegueram del carrer tórtora, a l’empresa Drenatges 

urbans del besos  SL, per un import de 33.596,84 euros (IAV exclòs) 
 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 160 210000 
conservació i manteniment xarxa clavegueram del pressupost 2022, l’import de 

40.652,18 Euros (IVA inclòs). 

 
Tercer.- Manifestar que a quest 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 
 

 
2.1.3. adjudicació del manteniment informàtic de les infraestructures de 

l'Ajuntament a nivell físic i lògic.     
 

Vista la necessitat d’executar les actuacions del manteniment informàtic de les 
infraestructures de l'Ajuntament a nivell físic i lògic, i 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 14.500 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000euros. 
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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. 267/2022 de data 27 de juny 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 Fracctal BCN SL amb CIF B65653354, que 

ascendeix a la quantia de 14.500 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 del 

manteniment informàtic de les infraestructures de l'Ajuntament a nivell físic i lògic, 
a l’empresa Fracctal BCN SL  SL, per un import de 14.500 euros (IVA exclòs), 

corresponent a la despesa de 10 mesos, de maig de 2022 a febrer de 2023. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-227063 
manteniment xarxa informàtica del pressupost 2022, l’import de 14.036 euros (IVA 

inclòs) corresponents a 8 mesos de 2022 (maig-desembre) per un import mensual 

de 1.450 euros/mes + IVA.  
 

Tercer.- Manifestar que a quest 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 

 
2.1.4. Renovació dels serveis de manteniment i suport d'aplicacions 

informàtiques del programa de gestió d'expedients    
 

Vista l’oferta presentada per l’empresa ABSIS, en relació al servei de manteniment 
de productes i serveis següents: manteniment adaptatiu, manteniment evolutiu ( 

millores d’aplicacions), manteniment correctiu (resolució d’errades), servei 

d’informació periòdica, servei de descàrrega i actualització de versions. En relació al 
servei de suport: servei d’atenció telefònica, servei de teleassistència, servei de 

correu electrònic, formació continuada, actualització de versions. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
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Primer.- Donar conformitat a l’actualització de preus pel servei de manteniment i 
suport d’aplicacions informàtiques que presenta l’empresa ABSIS Berger-Levrault, 

segons el detall següent:  

 

Segon.- Renovar pel proper període 2012-2023, el servei de manteniment i suport 
d’aplicacions informàtiques amb l’empresa ABSIS Berger-Levrault, per un pressupost 

anual de 6.386,38 euros (IVA inclòs) amb efectes del 14 de juny de 2022 i fins el 13 
de juny de 2023 

 
Tercer.- Autoritzar i Disposar l’import de 6.386,38 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 1-920-227068 Manteniment i Suport Aplicacions 
informàtiques ABSIS del pressupost 2022 corresponent a l’anualitat de 14 de juny de 

2022 i fins el 13 de juny de 2023.  

 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa ABSIS Berger-Levrault, amb indicació dels 

recursos que corresponguin. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/27 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/27 d’import 72.063,82 

euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic per infants i joves  per realitzar activitats d’estiu 2022.    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 29 de juny de 2022, per l’ajut econòmic 

per infants per realitzar activitats d’estiu 2022. 

Descripció 

 

CONCEPTE 

 

Data inici 

 

Data fi 
Base 

Imponib

le/ 

Anual 

IVA 21%/ 

 

Anual 

Total/ 

 

Anual 

Simplifica 14/06/202
2 

13/06/2023 2.420,00 € 508,20 € 2.928,20 € 

Actes Acords i Resolucions 14/06/202

2 

13/06/2023 1.130,00 € 237,30 € 1.367,30 € 

Connectors Mux, 

SignaSuite, e-Tram i Valid 

 

14/06/202

2 

 

13/06/2023 

 

1.728,00 € 

 

362,88 € 

 

2.090,88 € 

TOTAL MANTENIMENT PER 1 
ANY 

5.278,00 € 1.108,38 € 6.386,38 € 
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Atès les administracions públiques tenen el deure de protegir els infants i els joves i 

promoure la participació dels menors del municipi en activitats de lleure. 
 

Atès les orientacions psicopedagògiques dels centres escolars, així com dels 
facultatius dels centres especialitzats en salut infantil de la conveniència de potenciar 

la socialització dels infants a partir del lleure, en períodes de vacances escolars dels 
menors. 

 

Atès l’objectiu dels casals d’estiu és educar en els valors cívics i en el respecte a la 
comunitat i al medi a través del lleure, amb la voluntat final de contribuir al 

desenvolupament integral dels menors. 
 

I donat les dificultats econòmiques, vulnerabilitat familiar i la situació de risc social 
que presenten els menors, es creu convenient l’assistència d’un casal de lleure a 

l’estiu, als infants que es detallen, que els oferirà un espai integrador i normalitzat  a 
19 infants del municipi. 

 

 

NOMBRE 
INFANTS 

CASAL 

2 ASSOCIACIÓ ELS MUMMIS  

4 GESTIÓ INTEGRAL CAN JULI, S.L. 

3 TRACKDANCE 

7 CF SANTA EULÀLIA 

1 CLUB POLIESPORTIU BIGUES-CASAL EQUANIM BIGUES 

2 CASAL SINGULARMENTS 

19  
 

 

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

ACORDS: 
 

 
Primer.- Concedir un ajut econòmic pel casal d’estiu d’Associació els Mummis 

a 2 infant per un import de 550 euros. 
 

Segon.- Concedit un ajut econòmic pel casal d’estiu de Gestió Integral Can Juli, 

S.L. a 4 infants per un import de  1.125 euros. 
  

Tercer.- Concedir un ajut econòmic pel casal d’estiu de Trackdance a 3 infants 
per un import de 755 euros. 

 
Quart.- Concedir un ajut econòmic pel casal d’estiu del CF Santa Eulàlia a 7 

infants per un import de 1.735 euros. 
 

Cinquè.- Concedir un ajut econòmic pel casal estiu del Club poliesportiu Bigues-

Casal Equanim a 1 infant per un import de 275,37 euros. 
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Sisè.- Concedir un ajut econòmic pel casal d’estiu Casal Singularments a 2 
infant per un import de 241,20 euros. 

 
Setè.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament del 

casal d’Estiu a 19 infants per un import total de 4.681,57 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària d’Acció Social: casal per infants i joves 2-231- 

480016. 
 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del carrer DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en data 10 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/3304, DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent 
per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una 

potència màxima de 5,32 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 26 de juny de 2022 amb registre 4537 es comunica la finalització 

de la instal·lació i s’adjunta la següent documentació:  

 
• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i 

Coneixement.  

• RITSIC final instal·lació 6/6/22  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 27 de juny 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 

carrer Cirerer, 2B 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 
 

 

2.4.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del carrer DADES PROTEGIDES  a nom de DADES PROTEGIDES 
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Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 

 
 

Atès que en data 9 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1055, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent 

per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una 
potència màxima de 4,2 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la 

instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 17 de maig de 2022 amb registre entrada 3499 es comunica la 

finalització de la instal·lació i s’adjunta la següent documentació: 
 

• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i Coneixement.  
• Fotografies de la instal·lació finalitzada en data 10/03/2022 

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
• Contracte manteniment de la instal·lació.  

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 23 de juny 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 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 3 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 
 

2.4.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 

Atès que en data 1 de juny de 2021 i registre d’entrada 2021/3971, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent 

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

màxima de 4,35 kw. aportant  la documentació tècnica en relació a la instal·lació a 
realitzar. 

 
Atès que en data 9 de maig de 2022 amb registre entrada 3274 es comunica la 

finalització de la instal·lació i s’adjunta la següent documentació: 

 
• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i 

Coneixement. 
• Fotografies de la instal·lació finalitzada en data 21/02/2022 

• Factures acreditatives de la despesa realitzada. 
• Contracte manteniment de la instal·lació. 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 23 de maig de 2022, 
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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 

carrer Sant Esteve, 14 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 

 
 

2.4.4. Aprovació de la devolució de la autoliquidació pel comunicat d’obres 
per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica a nom de DADES 

PROTEGIDES    

 
Atès que en data 26 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/ 3758, DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent 
per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una 

potència màxima de 4,56 kWp. 
 

Atès que en data 5 de juny de 2022 i registre d’entrada 2022/ 4008, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES 36559438H fa entrada de la reclamació 

per devolució de la autoliquidació , per duplicitat en el pagament, per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica. 
 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 27 de juny de 2022  

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la autoliquidació pel comunicat d’obres per tal de 
realitzar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a nom de DADES PROTEGIDES 

Segon.- Aprovar la devolució de 380,38 euros en favor del sol·licitant al seu num. 
de compte bancari DADES PROTEGIDES 

 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
2.4.5. Aprovar llicència per piscina al carrer DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 18/05/2022 ha demanat llicencia d’obres 

amb exp. 2022/885 46  per construir piscina DADES PROTEGIDES 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
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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 amb Llicències d'Obres 2022/885 46 de 

DADES PROTEGIDES per construir piscina DADES PROTEGIDES, amb les 

següents condicions particulars:  
 

1. Al finalitzar les obres, caldrà declarar davant el Cadastre la construcció 
de la nova piscina. 

 
2. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament 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.  
 

3. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 
urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la caseta/registre on s’ubica l’equip de depuració): 
 

f) Piscines, Cisternes, dipòsits o similars:  

Quan qualsevol d'aquests elements estiguin encastats respecte al nivell natural 
del terreny, hauran de guardar les següents separacions mínimes als diversos 

límits de la parcel·la:  

− 1,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 400 m2 

− 2,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 1.000 m2 
− 3,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima > 1.000 m2 

Quan els esmentats elements sobresurtin més de 0,50 m respecte al nivell 
definitiu del terreny, hauran de guardar les separacions mínimes establertes 

per a les diferents subzones.  

 
 

4. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 229) de la Normativa 
urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Modificacions de la 

topografia del terreny d’una parcel·la per edificar: 
 

Article 229.  Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per 
edificar 

1.  Són les modificacions de la topografia del terreny admeses, vinculades amb el 

projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació. 

2. Les plataformes d'anivellament al costat dels límits de la parcel·la no podran 

situar-se a 1,20 m per damunt o per sota de la cota del carrer i/o altres espais 
públics o als límits amb altres parcel·les en la seva cota natural.  
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3.  Les plataformes situades a l'interior de les parcel·les, excepte els soterranis, 
s’hauran de disposar de manera que no excedeixin un talús ideal de pendent 

2:3 (altura:base) traçat des de les cotes possibles en els límits, per sobre o per 
sota.  

4. Els murs d'anivellament de terres en els límits no tindran una altura superior a 
1,20 m per sobre o per sota de la cota natural dels esmentats límits. Els murs 

interiors de contenció de terres no excediran els 2,40 m en la cara vista.  

5. Si per causa del moviment de terres en una parcel·la es vessen aigües sobre 

una parcel·la o diverses d’adjacents, el propietari queda obligat a construir una 

xarxa de drenatge interior a la seva parcel·la, a fi de recollir les aigües de reg 
o pluja.  

 
 
 

 
5. En cas de requerir ocupar la via pública, caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització. 
 

6. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  
 

7. 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. 
 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a 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). 

 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
505,63€, la fiança d’elements urbanístics per import de 202,25€,i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 



 

JGL2022-24 Ordinari 30-06-2022  Pàgina 13 de 20 

2.4.6. Aprovació per a la instal·lació d'un suport de fusta, tipus 8E al DADES 
PROTEGIDES per part de Telefónica de España SA    

 
Atès que en data 15 de març de 2022 i nº de registre 1960 es realitza l’entrada d’una 

instància on es sol·licita per part de DADES PROTEGIDES amb DNI DADES 
PROTEGIDES, en representació de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. amb NIF 

A82018474, permís per instal·lar suport de fusta, tipus 8E a la vorera del carrer  
DADES PROTEGIDES de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Vist l’inforem favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de juny de 2022 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable el permís per instal·lar suport de fusta, tipus 8E 
a la vorera del DADES PROTEGIDES de Santa Eulàlia de Ronçana amb els següents 

condicionants: 

 
  

• Abans d’iniciar les obres caldrà informar el dia concret de 
començament dels treballs i la duració estimada d’aquests.  

 
•  Caldrà identificar en obra la empresa principal que realitza les obres, 

en aquest cas Telefònica de España SA.  
 

• La instal·lació del suport es farà de manera que es mantingui la màxima 

distancia de pas per vianants a la vorera. S’haurà d’instal·lar el suport el mes 
proper possible a la tanca límit de finca.  

 
• Previ a l’inici d’obres, caldrà aportar la corresponent documentació tècnica, on 

s’especificarà la zona d’ocupació a la via pública (degudament acotada) i la 
senyalització necessària. Tanmateix, caldrà indicar la durada dels treballs.  

 
• De ser necessari l’ocupació temporal del Sòl Públic caldrà la perceptiva 

autorització municipal.  

 
•  Tots els desperfectes efectuats en els serveis públics hauran de ser notificats 

immediatament a l’ Ajuntament i reparats en caràcter d’urgència, a càrrec del 
titular de la llicència.  

 
•  La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 

les disposicions del Decret 201/94 de 26 de juliol reguladora dels enderrocs i 
altres residus de la construcció (DOGC 1931 de 8/8 de 1994), modificat 

parcialment pel Decret 161/2001 de 12 de juny.  

 
•  Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions el titular d’aquesta, haurà 

de notificar-ho a l’ Alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un 
certificat expedit pel Director Tècnic de les mateixes, amb el fi de que els  

 
 

Serveis Tècnics Municipals puguin inspeccionar-les i formular la conformitat o 
esmenes a realitzar.  
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•  Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les atribucions que corresponen 

a altres Autoritzacions o Organismes i lliurant els drets a tercers.  
 

•  Si en un futur les instal·lacions projectades, quedessin afectades per unes 
obres projectades per aquest Ajuntament, les mateixes hauran de ser 

traslladades i el cost anirà a càrrec del propietari de les instal·lacions.  
 

•  El període de garantia serà d’un any a comptar de la recepció provisional  

 
• Les empreses de serveis que realitzin obres a la via pública estaran obligades 

a facilitar a l’Ajuntament, el telèfon d’una persona que se’n responsabilitzi als 
efectes de resoldre qualsevol urgència que es pogués ocasionar fora de les 

hores de treball.  
 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.7. Aprovació de la sol·licitud de devolució del ICIO FV  de la instal·lació 

de plaques fotovoltaiques al DADES PROTEGIDES a nom de SOLAR PROFIT 
SL    

 
Atès que en data 27 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/3778 , DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES en representació SOLAR PROFIT 

ENERGY SERVICES SL amb NIF B65959991, com a instal·lador, fa entrada de la 
documentació sol·licitant la devolució de l’import de l’ICIO referent a  un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica al carrer DADES PROTEGIDES. 
 

Atès que adjunta el comprovant de pagament taxa i ICIO comunicació prèvia obres, 
per instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. 

 
 

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

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de 137,31 euros, en concepte de la bonificació del 50% 

del ICIO segons OF3 article 6é. L’ingrés s’haurà de fer al numero de cta.  DADES 
PROTEGIDES a nom de SOLAR PROFIT SL. 

 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Pagament a Justificar Certamen Literari 2022    
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Vist que a data de 7 d’abril es va aprovar la concessió del següent pagament a 

justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

Premis Certamen Literari de Relat 

Breu 2022 DADES PROTEGIDES 800,00 € 

 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 

de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 
 

Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 
pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 800,00  euros.  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 

de 800,00 euros. 
 

 
Segon.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria 

Municipal. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.5.2. Justificació i reposició bestreta Àrea de Cultura    

 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/15 de data 18 gener de 2022 es 
constitueix la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. Núria Padró i Baró per despeses 

de l’Àrea de Cultura de conformitat amb l’establert als articles 190 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´Hisendes Locals (TRLRHL), 

73 i ss del RD 500/1990, de 20 d´abril i l’article 41 de les Bases d´Execució del 
Pressupost 2020. 

 
Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 

ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l´aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que són concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41 de les Bases d´Execució 

del Pressupost 2021.  
 

EMPRESA/SERVEI CONCEPTE IMPORT LIQUID 

Anna Maria Campillo Arrebola 1r Premi 400 € 

Josep Rafart Canals 2n Premi 250€ 

Clara Ibáñez Martí 3r Premi 150€ 
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Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 

 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT  
JUSTIFICAT 

2022/15 
DADES 

PROTEGIDES 
Àrea Cultura 1000€ 936,19 € 

 

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 

corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l´Obligació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2-334-226062. 

 

 DATA EMPRESA IMPORT PARTIDA CONCEPTE 

1 14/1/2022 C.Casa 3,50 € 2333220000 Material oficina 

2 22/1/2022 Bar La sala 54,90 € 2338226091 Festa Acordió 

3 22/1/2022 Bar La Fàbrica 126,00 € 2338226091 Festa Acordió 

4 15/2/2022 Ferreteria Poma 20,25 € 2333220000 Material oficina 

5 18/2/2022 Bricotech-Colomer 21,65 € 2333220000 Material oficina 

6 23/2/2022 Fundació La Caixa 150,00 € 2334226062 Sortida Cultural 

7 23/2/2022 Farmàcia Salayet 16,22 € 2333220000 Material oficina 

8 23/2/2022 Media Markt 45,99 € 2333220000 Material oficina 

9 2/3/2022 ferreteria Poma 11,10 € 2333220000 Material oficina 

10 4/3/2022 ferreteria Poma 13,00 € 2333220000 Material oficina 

11 9/3/2022 Can Burguès 17,60 € 2338226091 Caminada Calçotada 

12 10/3/2022 Bonpreu 62,83 € 2338226091 Material oficina 

13 11/3/2022 Optimus 4,70 € 2333220000 Material oficina 

14 18/3/2022 Bar la Fàbrica 27,25 € 2334226062 Protecció Civil 

15 22/3/2022 Mercadona 3,40 € 2333220000 material oficina 

16 1/4/2022 Bonpreu 26,59 € 2333220000 material oficina 

17 6/4/2022 Doublet 54,45 € 2333220000 Material oficina 

18 28/4/2022 ikea 24,00 € 2338226091 Sopar literari 

19 3/5/2022 Bar La Fàbrica 23,35 € 2338226091 Ball de Saló 

20 7/5/2022 Bar La Fàbrica 9,25 € 2338226091 Sopar literari 

21 10/5/2022 Bar La Fàbrica 101,00 € 2338226091 Sopar literari 

22 
14/5/2022 

Farmàcia Cinta 
Fores 

3,95 € 
2333220000 Material oficina 

23 16/5/2022 Can Burguès 60,01 € 2338226091 Sopar literari 

24 10/6/2022 Asinfor 20,90 € 2333220000 Material oficina 

25 10/6/2022 Ferreteria Poma 34,30 € 2333220000 Material oficina 

  TOTAL 936,19 €   
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Segon.- Reposició de la bestreta de caixa fixa de 1000 euros atorgada per Decret 
d’Alcaldia a la Sra. Núria Padró i Baró.  

  
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 
 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.6. Esports 
2.6.1. Proposta Ocupació via publica Bàsquet Pista esportiva exterior    

 
Atès que en data 9 de juny de 2022 i nº de registre 2022-4182, el Sr. Juan Serrano 

Rodríguez amb DNI 52144025N, sol·licita autorització per poder realitzar una la festa 
de final de cursa del club Associació Bàsquet Ronçana, el proper dia 1 de juliol de 

2022, de 17h a 00h, a la pista esportiva exterior adjacent al pavelló esportiu.  

 
Vist l’informe favorable de la tècnica d’esports, emès amb data 23 de juny de 2022.  

 

 Es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar forma favorable al sol·licitant per realitzar la festa de final de 

temporada de l’Associació Bàsquet Ronçana a la ubicació sol·licitada, en data 1 de 
juliol de 2022 amb els següents condicionants: 

 

• El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties 
al veïnat o aldarulls a la via pública. 

• No es podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els 

criteris de l’organització. 
• L’hora màxima segons ordenances de Policia i bon govern, seran les 23.00 

hores. 
• L’activitat es limitarà a l’horari sol·licitat de 17- 23 hores. 

• Abans de l’esdeveniment, l’organització verificarà la no concurrència amb 
altres activitats, en el cas de coincidència, es coordinarà i verificarà la viabilitat 

e independència dels esdeveniments. 
• L’organització serà la responsable del bon ús i del manteniment de les 

instal·lacions Municipals, per part dels participants, com els voluntaris i 

possible públic assistent. 
• Si per part dels cossos de seguretat s’observés qualsevol anomalia o 

deficiència que pugues posar en risc als participants o persones alienes, 
aquests estaran facultats per la modificació dels espais a ocupar o en el seu 

cas la suspensió en cas de que fos necessari. 
• Finalitzat l’esdeveniment, caldrà realitzar la neteja de la zona, i retirada de 

tots eles elements relacionats amb l’esdeveniment. 
• Per tal de garantir el correcte manteniment de les instal·lacions , caldrà 

dipositar una fiança de 100 € que serà tornada un cop es verifiqui per part 

dels Serveis Tècnics Municipals 
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Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

3. Propostes urgents 

3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Exp.2022/929 - Aprovar la llicència per instal.lar plaques solars a la 

DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 31/05/2022 ha demanat llicencia  d’obres 
2022/929 50  per  instal·lació de plaques fotovoltaiques  i sol·licitud bonificació d'IBi 

i ICIO a DADES PROTEGIDES. 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  

 
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 2022/929 50 de DADES PROTEGIDES per 

instal·lació de plaques fotovoltaiques a la DADES PROTEGIDES, amb les següents 
condicions particulars: 

 
1. El pressupost de les obres s’estableix en 6.874,55 euros. 

 
2. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament 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.  
 

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 i salut en les obres de construcció. 
 

 

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
420,92€, la fiança d’elements urbanístics per import de 168,37€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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3.1.2. Aprovar la primera ocupació i devolució de fiança de l'habitatge del 
DADES PROTEGIDES 

 
Vista la comunicació prèvia de primera ocupació amb expedient número: Llicències 

d'Obres 2018/951 75, presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES, 
en nom i representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació de 

l’habitatge ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi (llicència d'Obres 
2018/951 75, atorgada en data 20/12/2018). 

 

D’acord amb els informes tècnics i jurídics adjunts a l’expedient. 
 

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

 
Primer.- Aprovar la comunicación prèvia de primera ocupació de l’habitatge ubicat a 

DADES PROTEGIDES, d’aquesta localitat, d’acord amb els documents presentats en 
aquest Ajuntament.  

 

Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 79,46€. 
 

Tercer.- Retornar la fiança de 5064,40€ dipositats per tal de garantir la reposició dels 
serveis. 

 
Quart.-L’ obtenció d’aquesta llicència permetrà l’obtenció de qualsevol 

subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 

industrials o mercantils. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

3.1.3. Exp. Legalitzar la piscina del DADES PROTEGIDES 
 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES en data setembre 2021 han presentat projecte  per 

legalitzar una piscina DADES PROTEGIDES 

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llicència de legalització de piscina al DADES PROTEGIDES, 
exp.2018/951 75.         

  
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

592,84€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:30, es dona 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  


