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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 d'octubre 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 6 d'octubre 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. JGL2022/32 Ordinari 29/09/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació dels serveis de redacció del projecte  de reurbanització de l’entorn 
de la carretera bv-1435 entre els carrers Josep Irla i Lluís Companys 
 
2.1.2. Adjudicació de la contractació dels serveis de redacció del projecte i estudi de 
seguretat i salut de l'ampliació del cementiri municipal  
 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/01599 per tractament psicològic. 
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 Exp. 
2022/02139. 
 

2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/04027 per suport acadèmic. 
 
2.3.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/03821 per suport acadèmic. 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació per la instal·lació d'una parada informativa del partit polític VOX a 
la carretera de Barcelona, num. 78, el dia 15 d’Octubre de 2022. 
 
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  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.5. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.6. Aprovacio de l'activitat d'elaboració de crestes, a l’emplaçament DADES 
PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.4.7. Exp.22/486 - Aprovar la devolució de la fiança de la piscina del DADES 
PROTEGIDES 
 
2.4.8. Exp.2018/493 - Aprovar la comunicación de primera ocupació dels habitatges 
del DADES PROTEGIDES i devolució fiança d'obres 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 29 de setembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/32 Ordinari 29/09/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació dels serveis de redacció del projecte  de reurbanització de 
l’entorn de la carretera bv-1435 entre els carrers Josep Irla i Lluís Companys 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de per a la redacció del projecte de 
reurbanització de l’entorn de la carretera bv-1435 entre els carrers Josep Irla i Lluís 

Companys, 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 14.910 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de (serveis/obres/subministraments) és de 15.00 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. 2022/438 de data 4 d’octubre 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 UNDER PROJECT LAB S.C.P amb CIF 
J67304709 que ascendeix a la quantia de 14.910 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 relatives a la redacció del projecte de reurbanització de l’entorn de la 
carretera bv-1435 entre els carrers Josep Irla i Lluís Companys , per un import de 
14.910 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-1532-619002 
del pressupost 2022, l’import de 18.041,10 euros (IVA inclòs), en concepte de 
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redacció del projecte de reurbanització de l’entorn de la carretera bv-1435 entre els 
carrers Josep Irla i Lluís Companys 
 
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. Adjudicació de la contractació dels serveis de redacció del projecte i 

estudi de seguretat i salut de l'ampliació del cementiri municipal  
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives als serveis de redacció del 
projecte i estudi de seguretat i salut de l'ampliació i reforma del cementiri municipal, 
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 10.658,52 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. 2022/439 de data 5 d’octubre de 2022. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  
 

Vista l’oferta presentada pel tècnic Roger Vila i Font  amb CIF 77301399D, que 
ascendeix a la quantia de 10.658,52 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 dels 
serveis de redacció del projecte i estudi de seguretat i salut de l'ampliació i reforma 
del cementiri municipal, per un import de 10.658,52 euros (IVA exclòs). 
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Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022-1-164-
632013 “Ampliació cementiri” del pressupost 2022, l’import de 12.896,81 euros (IVA 
inclòs), en concepte de redacció projecte i estudi de seguretat i salut de l'ampliació i 
reforma del cementiri municipal. 
 
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 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de la relació O/2022/44 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/44 d’import 51.308,94€ 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/01599 per tractament 
psicològic. 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 30 de setembre 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 2013/01599, per 12 sessions de tractament psicològic amb 

la professional Tania Porras Tena, pel 80% del cost, sent un import total de 480 
euros.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 480 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.  
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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 
 
 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 
Exp. 2022/02139. 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 3 d’octubre de 2022, és convenient l’ajut 
d’urgència social per llibres escolars del curs 2022-2023, donat la situació de dificultat 
personal, així com per garantir un sa i correcte desenvolupament dels menors, per 
evitar l’exclusió social. 
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.- Atorgar l’ajut per llibres escolars curs 2022-2023, als sol·licitants de 
l’expedient 2022/02139, per un total de 288,30 euros, per a 2 alumnes matriculats 
a l’Institut Vall del Tenes. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament dels llibres 
escolars pel curs 2022-2023 per un import total de 288,30 euros, que es farà efectiu 
a l’Institut Vall del Tenes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-231-480002 de 
subvencions Infància i Joves : Ajuts Material Escolar. 
 

Tercer.- Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 
 
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 
 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/04027 per suport 
acadèmic. 
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Vist l’informe de l’educadora social de data 4 d’octubre de 2022, és convenient un 
suport acadèmic domiciliari, donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per 
garantir un sa i correcte desenvolupament personal. 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-Concedir un ajut econòmic d’urgència social per suport acadèmic, pel 
sol·licitant de l’expedient 2012/04027, per suport acadèmic domiciliari realitzat per 
l’entitat EPT (Eines per tothom), d’octubre a desembre del 2022, pel 100% del cost, 
sent un import total de 1.612,31 euros.  

  
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 1.612,31 
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.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 
Cinquè.- 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 
 
2.3.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/03821 per suport 

acadèmic. 
 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 4 d’octubre de 2022, és convenient un 
suport acadèmic domiciliari, donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per 
garantir un sa i correcte desenvolupament personal. 
 
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-Concedir un ajut econòmic d’urgència social per suport acadèmic, pel 
sol·licitant de l’expedient 2012/03821, per suport acadèmic domiciliari realitzat per 
l’entitat EPT (Eines per tothom), d’octubre a desembre del 2022, pel 100% del cost, 
sent un import total de 1.128,61 euros.  
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Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 1.128,61 
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.  
 
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 
 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació per la instal·lació d'una parada informativa del partit polític 

VOX a la carretera de Barcelona, num. 78, el dia 15 d’Octubre de 2022. 
 
Atès que En data 16 de setembre de 2022 i nº de registre 6341, DADES PROTEGIDES 
amb DNI DADES PROTEGIDES,en representació del partit polític VOX, sol·licita 
autorització per instal·lar una parada de informació, a la carretera de Barcelona, 
alçada num. 78 per el dia 15 d’Octubre de 2022, de 10.00 a 14.00 hores. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data  
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar de forma favorable la instal·lació d’una parada de informació, a la 

carretera de Barcelona, 78 pel dia 15 d’Octubre de 2022, de 10.00 a 14.00 hores, 
amb els següents condicionants:  
 
1.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni sub-
arrendarse a tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la 
llicència.  
 
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 de la llicència 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  
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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.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  
veïnat o aldarulls a la via pública.  
 
7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els criteris  
de l’organització.  
 
8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada  
dels rètols o pancartes que s’hagin pogut instal·lar.  
 

9.- L’activitat es limitarà al dia 15 d’Octubre de 2022. De 10.00 a 14.00 hores. 
  
10.- La ubicació definitiva serà determinada en el mateix moment per la persona 
encarregada de establir els espais. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
Tercer.- 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 

 
 
2.4.2. 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 31 de març de 2022 i registre d’entrada 2022/2332, 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 4,8 kWp. i s’’aporta la documentació tècnica en relació a la 

instal·lació a realitzar.  
 
Atès que en data 10 de juny de 2022 amb registre 4192 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 08/04/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  
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• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 de setembre 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 Piscines, 24 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 DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 

Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en data 26 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/3755, 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 Kw i s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació 
a realitzar.  
 
Atès que en data 25 De juliol de 2022 amb registre 5323 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 09/07/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 de setembre 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. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.4. 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 1 d’abril de 2022 i registre d’entrada 2022/2354, DADES 
PROTEGIDES amb 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 kW i s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació 
a realitzar.  
 

Atès que en data 24 d’agost de 2022 amb registre 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 20/06/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 3 d’octubre 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 n 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 

 
2.4.5. 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 23 de març de 2022 i registre d’entrada 2022/2160, 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 4,0 kWp i s’aporta la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar.  
 
Atès que en data 30 de setembre de 2022 amb registre 6679 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.  
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• RITSIC final instal·lació 28/02/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 4 d’octubre 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 
 
 
2.4.6. Aprovacio de l'activitat d'elaboració de crestes, a l’emplaçament del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en data de 1 de abril de 2022 i registre d’entrada 2022/9112, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, comunica l’inici d’una nova activitat 
d’elaboració de crestes.  
 
Atès que en data de 5 de juliol de 2022 i registre d’entrada 2022/4823, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, comunica mitjançant instancia 
genèrica, la sol·licitud de prorroga per la presentació de la documentació per l’inici 
d’una nova activitat d’elaboració de crestes.  
 
Atès que en data de 13 de juliol de 2022 i registre d’entrada 2022/5013, el DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de la DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, presenta instancia genèrica amb la 

documentació per l’inici d’una nova activitat d’elaboració de crestes.  
 
Atès que en data de 30 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5919, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de la DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, presenta instancia genèrica amb la 
documentació per l’inici d’una nova activitat d’elaboració de crestes.  
 
Es presenta:  

- Certificat instal·lació gas.  

- Registre canalempresa instal·lació GLP.  

- Annex tècnic càrrega de foc.  

- Autorització tràmit.  

- Certificat final tècnic, signat.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 d’agost de 2022, 
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Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar de forma favorable l’activitat d’ elaboració de crestes, a 
l’emplaçament del DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent de 948,79 euros (Of.8) 
 
Tercer.- Recordar a la titularitat que sobre el registre sanitari relacionat amb 
l’activitat, al tractar-se d’un establiment de tipus industrial, si es supera una 
distribució superior al 30% del producte fora del municipi, s’haurà de sol·licitar 
registre sanitari directament a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
Quart.- La persona titular de l’activitat haurà de vetllar per minimitzar les molèsties 
a veïns, i en tot cas, per respectar escrupolosament la normativa i horaris sobre 
sorolls i olors que s’especifica a les ordenances de Policia i Bon govern del Municipi 
de Santa Eulalia de Ronçana. Aquestes Ordenances tenen per objecte regular la 
convivència i les relacions ciutadanes a Santa Eulàlia de Ronçana. Seran d'aplicació 
a tot el terme municipal, i queden obligades per les mateixes totes les persones 
residents o transeünts al municipi.  

 
En els seus articles es defineixen les accions que poden ocasionar molèsties per 
sorolls, olors i altres, derivades de persones, activitats , animals o vehicles. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
Cinquè.- 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 
 
 
2.4.7. Exp.22/486 - Aprovar la devolució de la fiança de la piscina del carrer 
DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 6009 de 02/09/22 ha demanat la devolució 
de les fiances d’obres de la Llicència d'Obres 2022/486 19 per les obres de piscina al 
DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2022/486 
19 per les obres de piscina al carrer Medes, 2, d’import 231,79 euros.  
 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.8. Exp.2018/493 - Aprovar la comunicación de primera ocupació dels 
habitatges del DADES PROTEGIDES i devolució fiança d'obres 

 
Vista la comunicació de primera ocupació amb expedient número: 2018/493 48, 
presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES, en nom i representació 
propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació dels habitatges aparellats 
ubicats al DADES PROTEGIDES d’aquest municipi (Llicències d'Obres 2018/493 48, 
atorgada en data 04/10/2018). 
 
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 comunicació prèvia de primera ocupació a de dos habitatges 
aparellats  ubicats al DADES PROTEGIDES, d’aquesta localitat, d’acord amb els 
documents presentats en aquest Ajuntament, d’acord el següent detall:  
 
S’han construït dos habitatges aparellats, DADES PROTEGIDES 

 
Aquests, es desenvolupen en dues plantes, amb accessos independents en la planta 
baixa de la façana nord-est. 
 
A nivell de la planta baixa, es situa el garatge des del que s'accedeix al rebedor. Des 

d'aquest espai central on hi el nucli de comunicació, hi ha l'accés a la sala d'estar 
amb sortida a l’exterior porxat, a la cuina, a l'escala de comunicació amb la planta 
superior i a un petit distribuïdor que dona servei a un bany, un dormitori i al safareig.  
 
A nivell de planta pis, des de l'escala s'accedeix a un distribuïdor que dona pas a tres 
dormitoris dobles i un bany. Una d'aquestes habitacions disposa d'un bany i un 
vestidor. Dos dels dormitoris disposen de sortida a les terrasses. 
 

 
Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 144,92€. 
 
Tercer.- Retornar la fiança de 6.332,16€ dipositats per tal de garantir la reposició 
dels serveis. 
 
Quart.- L’obtenció de la comunicació permetrà l’obtenció de qualsevol 
subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
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o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 
industrials o mercantils. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
I a les 17: 15 , 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  


