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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 de setembre 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 8 de setembre 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. JGL2022/28 Ordinari 27/07/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Serveis Econòmics 

2.1.1. Proposta de baixa de Crèdits Incobrables ORGT 2022 
 

2.1.2. Aprovació de factures 

 
2.2. Serveis Tècnics 

2.2.1. Ass.22/351 - Aprovar devolució fiança runa al DADES PROTEGIDES 
 

2.2.2. Ass.21/775 - Devolució fiança runa al DADES PROTEGIDES 
 

2.2.3. Ass.2022/971 - Aprovar devolució fiança runa del DADES PROTEGIDES 
 

2.2.4. Aprovacio del canvi de nom de l'activitat del bar “LOLA BURGUERS” situat a la 

Carreterra de Barcelona, 84 a nom de ORLIN CONFORME GONZALES 
 

2.2.5. Aprovar l'ocupació de la via publica de la terrassa del bar "Lola Burguers" a la 
carretera de Barcelona, 84 local 

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

carrer DADES PROTEGIDESa nom de DADES PROTEGIDES 
 

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

carrer DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

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

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

DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

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

carrer DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

2.2.11. Exp.22/914 -Aprovar llicència per instal.lar dos aerogeneradors al carrer 
DADES PROTEGIDES 

 
2.2.12. Aprovació segona certificació i factura del Carrer Fonteta  

 
 

 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 27 de juliol de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
 

 
1.1. JGL2022/28 Ordinari 27/07/2022 

 
2. Propostes 
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2.1. Serveis Econòmics 
2.1.1. Proposta de baixa de Crèdits Incobrables ORGT 2022    

 
Examinades les propostes de baixa de diverses taxes i impostos presentades per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), segons 
relacions: 

 

Relació Import Data 

22002 10.005,74 € 15/06/2022 

22003 5.775,99 € 15/06/2022 

22004 1.321,44 € 15/06/2022 

22005 1.331,67 € 15/06/2022 

22006 297,86 € 15/06/2022 

TOTAL 18.732,70 €  

 
Vistos així mateix, els tràmits efectuats contra els seus deutors, per a la seva 

realització, resultant finalment crèdits incobrables. 
 

Vist l’informe d’Intervenció, que s’acompanya a l’expedient. 
 

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

ACORDS 

 
Primer.- Declarar com a crèdits incobrables els que figuren a continuació per un 

import total de 16.608,98 euros, pels motius assenyalats per l’ORGT, i d’acord amb 
el detall que consta a l’expedient. 

 
Declarar com a crèdits incobrables els que figuren a continuació per un import total 

de 16.608,98 euros, pels motius assenyalats per l’ORGT, i d’acord amb el detall que 
consta a l’expedient. 

 

Relació Import Data 

22002 10.005,74 € 15/06/2022 

22003 5.775,99 € 15/06/2022 

22004 1.321,44 € 15/06/2022 

22005 1.331,67 € 15/06/2022 

22006 297,86 € 15/06/2022 

TOTAL 18.732,70 €  

 
Segon.- Acordar-ne la seva baixa als efectes comptables. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona i als Serveis 

Econòmics. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
 

2.1.2. Aprovació de factures    
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Vistes les factures de les relacions O/2022/34-35-36-37 i 38 degudament registrades 

i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons les relacions: O/2022/34 de 55.113,73 euros, 

O/2022/35 de 122.655,70 euros, O/2022/36 de 50.936,57, O/2022/37 de 92.839,66 
euros i la O/2022/38 de 166.711,68 euros. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Tècnics 

2.2.1. Ass.22/351 - Aprovar devolució fiança runa al Camí Salve Regina, 60    

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/07/2022  ha sol·licitat la devolució de 

la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/351 44  per les obres per 
refer porta accés vehicles al DADES PROTEGIDES 

 
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  2022/351 44  per les obres per refer porta accés vehicles 

al DADES PROTEGIDES 
 

d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2.2. Ass.21/775 - Devolució fiança runa al camí de Can Feu, 9    

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 15/0706/2021  ha sol·licitat la devolució 

de la fiança de runes de la comunicació prèvia d’obres 2021/775 81  per les obres de 

paviment a DADES PROTEGIDES.  
 

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 comunicació prèvia d’obres 2021/775 81  per les obres de paviment a 

DADES PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.2.3. Ass.2022/971 - Aprovar devolució fiança runa del DADES 

PROTEGIDES 
 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 20/07/2022  5210 ha sol·licitat la devolució 
de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/971 132  per aplacat de 

pedra a la façana del carrer DADES PROTEGIDES 
 

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 2022/971 132  per aplacat de pedra a la façana del carrer DADES 
PROTEGIDES, d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.2.4. Aprovacio del canvi de nom de l'activitat del bar “LOLA BURGUERS” 
situat a la Carreterra de Barcelona, 84 a nom de ORLIN CONFORME 

GONZALES    

 
Referència Cadastral 6102005DG3160S0001AS 

 
Atès que en data 15 de Gener de 2022 i registre d’entrada 2022-404, el Sr. ORLIN 

CONFORME GONZALES amb DNI DADES PROTEGIDES, comunica el sol·licitud per 
canvi de titular per a l’activitat de BAR “LOLA BURGUERS”, ubicada a la Carretera de 

Barcelona, 84 local  
 

 

Atès que en data 21 de juliol de 2022 i registre d’entrada 2022-5267, el Sr. ORLIN 
CONFORME GONZALES amb DNI DADES PROTEGIDES, presenta la documentació 

pendent referent a la comunicació per canvi de titular per a la activitat de BAR “LOLA 
BURGUERS”, ubicada a la Carretera de Barcelona, 84 local 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 22 de juliol de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable el canvi de nom de l'activitat del bar “LOLA 

BURGUERS” situat a la Carretera de Barcelona, 84 a nom de ORLIN CONFORME 
GONZALES. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent de 213,52 euros, segons 

ordenança fiscal nº 8. 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.2.5. Aprovar l'ocupació de la via publica de la terrassa del bar "Lola 

Burguers" a la carretera de Barcelona, 84 local    
 

Atès que en data 25 de Gener de 2022 i registre d’entrada 2022-653, el Sr. ORLIN 
CONFORME GONZALES amb DNI DADES PROTEGIDES, comunica el sol·licitud per 

OCUPACIÓ VIA PUBLICA DE TERRASSA per a la activitat de BAR “LOLA BURGUERS”, 
ubicada a la Carretera de Barcelona, 84 local 

 
Vist l’informe favorable del tècnic, emès amb data 22 de juliol de 2022, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l'ocupació de via publica de la terrassa del bar "Lola Burguers" a la 
carretera de Barcelona, 84 local, amb un total de 4 taules amb les corresponents 

cadires ocupant una superfície de 9 m2 (1,5 m. x 1,5 m.) cada unitat.  
  

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via publica per un import de 

210,00 euros (Of.16) 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 

Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 

al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.2.6. 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 març de 2022 i registre d’entrada 2022/1806, El Sr. 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 4,00 kW i s’aporta la documentació tècnica en relació a la 

instal·lació a realitzar.  
 

Atès que en data 13 de juliol de 2022 amb registre 5028 es comunica la finalització 
de la instal·lació i adjuntant la documentació corresponent. 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 22 de juliol 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 
DADES PROTEGIDES 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 

 
 

2.2.7. 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 26 d’abril de 2022 i registre d’entrada 2022/2917, El Sr. 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 

potencia màxima de 2,66 kw.i aporta la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar. 

 

Atès que en data 27 de juny de 2022 amb registre 4585 es comunica la finalització 
de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 15 de juliol 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 
carrer Cedre, 5 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 

 
 

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

 
 

Atès que en data 16 de novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8252, El Sr. 
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 3,42 kW. aportant  la documentació tècnica en relació 
a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 1 de Juny de 2022 amb registre 3921 es comunica la finalització de 

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

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 5 de juliol 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 DADES PROTEGIDES 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 
 

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

l’habitatge del DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 

 
 

Atès que en data 17 de juny de 2022 i registre d’entrada 2022/4437, El Sr. 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 
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potència màxima de 6,48 kWp. aportant la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar. 

 
Atès que en data 28 de juliol de 2022 amb registre 5397 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 21/06/22. 

• Fotografies Instal·lació finalitzada 
• Factures acreditatives de la despesa realitzada. 

 
Vist informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 d’agost 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 

Camí de Caldes, 192 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 
 

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

l’habitatge de carrer DADES PROTEGIDES 35 a nom de DADES PROTEGIDES 
 

Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en data 23 de desembre de 2021 i registre d’entrada 2021/9342, La Sra. 

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 6,00 kWp. aportant la documentació tècnica en relació 
a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 18 d’agost de 2022 amb registre 5785 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 29/03/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 d’agost 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 DADES PROTEGIDES 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 

 
 

2.2.11. Exp.22/914 -Aprovar llicència per instal.lar dos aerogeneradors al 
carrer DADES PROTEGIDES 

 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 10/06/2022 ha demanat llicencia d’obres 
amb exp. 2022/914 49  per instal·lar dos aerogeneradors al carrer Pomera, 3,  

 
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 2022/914 49 de DADES PROTEGIDES per 
instal·lar dos aerogeneradors al DADES PROTEGIDES, amb les següents condicions 

particulars: 
 

-Aportar certificat de Solidesa (si és una instal·lació sobre coberta o integrada en 
l’edificació) o Certificat del càlcul estructural (si la instal·lació es sobre terra).  

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

268,99€, la fiança d’elements urbanístics per import de 107,60 €,  i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 

2.2.12. Aprovació segona certificació i fra    
 

Vista la segona certificació de l’obra de d'Urbanització del camí de vianants al 
carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a Santa Eulàlia 

de Ronçana, corresponent als treballs executats durant el mes de juliol del 2022, 
signada per la direcció d’obres, l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Antoni Jiménez 

Carballido, pel representant de l’empresa contractista Asfaltos Barcino, SL., Jordi 
Escruella Nuñez, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la segona certificació, i factura corresponent (número 22000276)  

d’import de 40.898,51 euros (IVA inclòs). 
 

Segon.-  Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-1532-609016 Vorera Camí Can Sabater, per un import de 
40.898,51 euros, corresponent a la 2a certificació de les obres d'Urbanització del 

camí de vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a 
Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
 

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  


