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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 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 18:30 
hores del dia 20 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. JGL2022/34 Ordinari 13/10/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació subministrament joc infantil per a la Plaça de l'Ajuntament  
 

2.1.2. Adjudicació dels serveis de retirada de pollancres híbrids i millora ambiental 
del torrent de les tres pedres 
 
2.1.3. Aprovació dels plecs de clausules administratives particulars i plecs de 
prescripcions tècniques relatives a la contractació del subministrament i instal·lació 
de plaques fotovoltaiques per a edificis municipals  
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Justificació i reposició bestreta caixa fixa Cap Policia 
 
2.2.2. Aprovació de la justificació i reposició de la bestreta de caixa fixa de Tresoreria 
 
2.2.3. Aprovació de factures 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 Exp. 
2013/00602. 
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00623 per tractament psicològic. 
 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 Exp. 
2014/01738 

 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Ass.2022/1266 - Aprovar el retorn de l'import abonat per error  
 
2.4.2. Aprovació de la devolució de part de la taxa per la instal·lació de sistemes 

d’aprofitament d’energia solar al DADES PROTEGIDES 

a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.3. Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar per la compra de 
sumnistrament a Offiprix 
 
2.4.4. Aprovació de la baixa de l'activitat de magatzem alimentari a nom de LIF3 
BIODINÀMICA, S.L. situat al carrer Carles Buïgas,106, nau 72, del polígon  CAN 
MAGRE 
 
2.4.5. Ass.2022/1033 - Aprovar devolució fiança runa per instal.lació de plaques al 
carrer Catalunya,  
 
2.4.6. Ass.2020/460 - Aprovar la devolució de fiança de runa per instal.lació de 
plaques  
 

2.4.7. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
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2.4.8. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge de la 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.9. Exp.2020/1072 - Retornar fiança de runa per la instal.lació plaques solars  
 
2.4.10. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Acceptació ajut PPI 2023 
 
2.6. Cultura i Festes 
2.6.1. Justificació PAJ pols de colors i gots retornables de Festa Major 
 

2.6.2. Justificació PAJ despeses en efectiu de Festa Major 2022 
 
2.6.3. Justificació PAJ seguretat nocturna Festa Major 
 
2.6.4. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de l'Àrea de Festes 
 
2.7. Joventut 

2.7.1. Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa de l'àrea de 
joventut 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 13 d'octubre de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/34 Ordinari 13/10/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació dels serveis de retirada de pollancres híbrids i millora 
ambiental del torrent de les tres pedres 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la retirada de pollancres 
híbrids i millora ambiental del torrent de les tres pedres, 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 10.742 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de serveis és de 15.000 euros. 
 
Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 
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Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/459  de data 18 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 Naturalea Conservació SL amb CIF 
B61014312  que ascendeix a la quantia de 10.742 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 retirada de pollancres híbrids i millora ambiental del torrent 
de les tres pedres, per un import de 10.742 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 170210003 
“medi ambient”  del pressupost 2022, l’import de 12.999,82 euros (IVA inclòs), en 

concepte de les actuacions de retirada de pollancres híbrids i millora ambiental del 
torrent de les tres pedres 
 
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 clausules administratives particulars i plecs 
de prescripcions tècniques relatives a la contractació del subministrament i 
instal·lació de plaques fotovoltaiques per a edificis municipals  
 
Vist l’informe de necessitat de contractació  del subministrament, muntatge i 
instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum compartit de 3 edificis 
municipals. 
 

Vistos els plecs de clàusules economicoadministratives que han de regir la licitació 
del servei. 
 
Vist l’informe de secretaria sobre el procediment de contractació a seguir, d’acord 
amb la legislació en matèria de contractació pública. 
 
RESOLC 
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació  del subministrament, muntatge i 
instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum compartit de 3 edificis 
municipals, per procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost de 
licitació de 99.287,06 euros (IVA exclòs). 
 

Segon.- Autoritzar la despesa per import de 120.137,35 euros (IVA inclòs), a les 
aplicacions pressupostàries: 

 

1 920 

632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES 

AJUNTAMENT 

35.352,90 euros IVA 

INCLÒS 

1 3321 

632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES 

BIBILOTECA 

57.087,37 euros IVA 

INCLÒS 

1 323 

632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES ESCOLA 

RONÇANA 

27.697,08 euros IVA 

INCLÒS 

 
Amb subjecció a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 17/2022 aprovada 
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a 29 de setembre de 
2022. 
 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules economicoadministratives particulars que han 
de regir la contractació del servei. 

 
Quart.- Procedir a la licitació per a contractar l’esmentat servei i, a aquest efecte, fer 
pública la convocatòria pels canals legalment previstos. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Justificació i reposició bestreta caixa fixa Cap Policia 

 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/20 de data 21 de gener de 2022 s’atorga 
la bestreta de caixa fixa al Sr. David Gómez Verdugo per despeses de l’àrea de 
seguretat 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 
següents del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 41 de les Bases d’Execució del 
Pressupost 2021. 
 
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 son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d’Execució 
del Pressupost 2021.  
 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 
 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT  
JUSTIFICAT 

2022/20 David Gómez Verdugo  Seguretat 250 euros 222,77 euros 
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Es proposa l’adopció dels següents 
 
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 les aplicacions pressupostàries: 1/130/220002 Subministrament divers 
material serveis i 1/912/226010 Atencions protocol·làries . 

 

CONCEPTE TERCER 
IMPORT 
LÍQUID APLIC.PRESS. 

TOTAL 
DESPESA 

Material d'oficina Can Ferrer  46,00 1/130/220002 46,00 

Material d'oficina 
Maximum 
Store SL 28,85 1/130/220002 28,85 

Material farmaciola 
Farmàcia 
Salayet 4,12 1/130/220002 4,12 

Funda mòbils Mòbils Lliça 17,00 1/130/220002 17,00 

Aigua  Bar la Fàbrica 4,80 1/130/220002 4,80 

Ram flors funeral 
mare jutge Vivers Ernest 122,00 1/912/226010 122,00 

  TOTAL 222,77   222,77 

 
 
Segon.- Reposar la bestreta de caixa fixa de 250 euros atorgada per Decret d’Alcaldia 
al Sr. David Gómez Verdugo. 
 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 
Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 
 
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 
 
2.2.2. Aprovació de la justificació i reposició de la bestreta de caixa fixa de 

Tresoreria 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/19 de data 21/01/2022 s’atorga la 
bestreta de caixa fixa a la Sra. Anna Valls per despeses de Tresoreria 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 següents del RD 500/1990, de 
20 d’abril i l’article 41 de les Bases d’Execució del Pressupost 2022. 
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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 son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d’Execució 
del Pressupost 2022.  
 
Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 

 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT  
JUSTIFICAT 

2022/19 
DADES 
PROTEGIDES 

Tresoreria 300 euros 291,01 euros 

 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
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: 1/1532/212032 Conservació i manteniment 
magatzem brigada, 8/311/226096 Sanitat i 1/912/226010 Atencions protocol·làries. 
 

CONCEPTE TERCER 
IMPORT 
LÍQUID 

APLIC.PRESS
. 

TOTAL 
DESPES
A 

Fitosanitari per Escola 
Ronçana 

La Lliçanenca 
SCCL 23,79 8/311/226096 23,79 

Material brigada d’obres Bonpreu  2,66 
1/1532/21203
2 2,66 

Aigua bombers incendi 
22/7/22 Condis 24,84 1/912/226010 24,84 

Material brigada d'obres Max Home 42,00 
1/1532/21203
2 42,00 

Material brigada d'obres Max Home 42,92 
1/1532/21203
2 42,92 

Pinso gats magatzem 
municipal Bonarea SA 76,20 8/311/226096 76,20 

Pinso gats magatzem 
municipal Bonarea SA 78,60 8/311/226096 78,60 

 TOTAL 291,01   291,01 

 
 
Segon.-  Reposar la bestreta de caixa fixa de 300 € atorgada per Decret d’Alcaldia a 
la Sra. Anna Valls Sabatés. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
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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 
 
 
2.2.3. Aprovació de factures 
 

Vistes les factures de la relació O/2022/47 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures de la relació núm. O/2022/47 d’import 189.520,87 €. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 

Exp. 2013/00602. 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 14 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, al sol·licitant de 
l’expedient 2013/00602, per un total de 171,75 euros per a 1 alumna matriculada 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 171,75 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. 
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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 Exp. 2013/00623 per tractament 
psicològic. 

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 14 d’octubre de 2022, és convenient el 
tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 
l’exclusió social.   
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 
sol·licitant de l’expedient 2013/00623, per 12 sessions de tractament psicològic amb 
la professional Tania Porras Tena, d’octubre a desembre, pel 60% del cost, sent un 
import total de 360 euros.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 360 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 
 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 
Exp. 2014/01738 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 17 d’octubre de 2022, és convenient l’ajut 
d’urgència social per llibres escolars del curs 2022-2023, donat la situació de dificultat 
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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, al sol·licitant de 
l’expedient 2014/01738, per un total de 221,30 euros per a 1 alumne matriculat 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 221,30 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. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Ass.2022/1266 - Aprovar el retorn de l'import abonat per error  
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/09/2022  ha sol·licitat el retorn de 
l’import pagat en concepte de ICIO i fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 
2022/1266 184  per tallar un pi 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.- Retornar l’import de 60 euros en concepte de ICIO, i l’import de 30,05 euros 
en concepte de fiança de runa runes de la comunicació prèvia d’obres 2022/1266 184  
per tallar un pi al DADES PROTEGIDES; atès que per aquest concepte no li correspon 
liquidar ni ICIO ni dipositar fiança per la gestió de runa. 
  
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 DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 
 
 Atès que en data 6 de setembre de 2022 i registre d’entrada 2022/6060, DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent 
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per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una 
potència màxima de 3,8 KW i s’aporta la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar.  
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2022 amb registre 6803 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 22/09/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada  
 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 7 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 
carrer Illes, 11 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 devolució de part de la taxa per la instal·lació de 
sistemes d’aprofitament d’energia solar al DADES PROTEGIDES a nom de 
DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en data 5 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5641, 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 KW.  

 
Atès que en data 22 de setembre de 2022 i registre d’entrada 2022/6461, DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la reclamació per devolució 
de la autoliquidació, per diferencia entre les comunicacions 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 11 d’octubre de 2022, 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adaptació del següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de la diferencia en autoliquidació de 117,21 
euros en favor del sol·licitant, DADES PROTEGIDES 
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Segon.- Retornar l’import corresponent al número de compte bancari DADES 
PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la persona interessada, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4.4. Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar per la compra 
de sumnistrament a Offiprix 
 
Vist que a data 29 de setembre de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

  Serveis Territorials DADES PROTEGIDES 2.731,20 

 
 
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 2.731,20  €. 
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 

ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 
2.731,20 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-635000. 
 

 DATA CONCEPTE TERCE
R 

NIF PARTIDA DESPESA 

1 29-09-
22 

Compra i 
subministramen
t 

Ofiprix B-
61329645 

1-920-635000 2.731,20 
€ 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.5. Aprovació de la baixa de l'activitat de magatzem alimentari a nom de 
LIF3 BIODINÀMICA, S.L. situat al carrer Carles Buïgas,106, nau 72, del 
polígon  CAN MAGRE 
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Atès que en data 16 de desembre de 2021 i nº de registre 9099, DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de LIF3 
BIODINÀMICA, S.L. amb NIF B05410311, presenta la Comunicació Prèvia d’inici 
d’activitat, amb la següent documentació. 
 
Atès que en data 21 de gener de 2022 i nº de registre 606, DADES PROTEGIDES, 
amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de LIF3 BIODINÀMICA, S.L. amb 
NIF B05410311, presenta instancia genèrica de resposta al informe de esmenes 

sobre la Comunicació Prèvia d’inici d’activitat. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2022 i nº de registre 3979, DADES PROTEGIDES, amb 
DNI DADES PROTEGIDES, com a tècnic competent autoritzat, en representació de 
LIF3 BIODINÀMICA, S.L. amb NIF B05410311, presenta la BAIXA de Comunicació 
Prèvia d’activitat. 
 

Vist l’informe tècnic favorable, emès en data 10 de juny de 2022, 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Proposar la BAIXA de l’activitat de magatzem alimentari a nom de LIF3 

BIODINÀMICA, S.L. situat al carrer Carles Buïgas,106, nau 72, del polígon  CAN 
MAGRE. 
 
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 

 
 
 
2.4.6. Ass.2022/1033 - Aprovar devolució fiança runa per instal.lació de 
plaques al DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 27/09/2022  ha sol·licitat la devolució de 
la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/1033 141  per instal·lació de 
plaques solars al DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials,  
 
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 de la comunicació prèvia d’obres 
2022/1033 141  per instal·lació de plaques solars al DADES PROTEGIDES, d’import 
30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.4.7. Ass.2020/460 - Aprovar la devolució de fiança de runa per instal.lació 
de plaques  
 
Atès que en SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL amb RE 19/05/2022 3603  ha 
sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2020/460 

38  per la instal·lació de plaques solars al 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  de la comunicació prèvia d’obres 
2020/460 38  per la instal·lació de plaques solars al carrer DADES PROTEGIDES, 
d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.4.8. 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 18 de setembre de 2022 i registre d’entrada 2022/5142, 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 KW.  
 
Atès que en data 17 d’octubre de 2022 amb registre 7087 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 09/09/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 19 d’octubre 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 Tarragona, 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 
 

 
2.4.9. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge de la DADES PROTEGIDES 45 a nom de DADES PROTEGIDES 
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 
 

Atès que en data 28 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1517, 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 2,96 KW i s’aporta la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar.  
 
Atès que en data 7 d’octubre de 2022 amb registre 6868 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 18/05/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 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 de 

la 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 
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2.4.10. Exp.2020/1072 - Retornar fiança de runa per la instal.lació plaques 
solars  
 
Atès que en SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL amb RE 19/05/2022 3600  ha 
sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 
2020/1072 85  per la instal·lació de plaques solars 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 2020/1072 85 per la instal·lació de plaques solars al DADES 

PROTEGIDES d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 

2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Acceptació ajut PPI 2023 
 
Vist que anualment l’Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona un ajut per a 
l’arranjament de camins forestals per a la prevenció d’incendis.  
 
Vis que segons consta a la comunicació d’aprovació rebuda per a l’ajut 2023, cal que 
l’Ajuntament accepti expressament el present recurs econòmic de tipus Fons de 

prestació abans del proper dia 31 d'octubre, segons les indicacions contingudes a la 
fitxa publicada del recurs. 
 
 
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient, que exposa que la comissió local de 
seguiment de les actuacions previstes al pla de prevenció municipal d’incendis 
forestals (PPI), formada per l’ADF l’Alzina i l’Ajuntament, ha acordat les necessitats 
més urgents de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària 
bàsica per al 2023.  
 
Vist que l’ajut que proposa atorgar la Diputació de Barcelona es el 90% d’aquest 
import, i ascendeix a 3.085,20 euros IVA inclòs. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona, d’un import de 
3.085,20 euros IVA inclòs, per a la realització dels treballs de manteniment del ferm 
i de la franja auxiliar de trànsit (FAT) dels camins nr. 1 i 6 del Pla de Prevenció 
d’Incendis vigent al municipi. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
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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 
 
 
2.6. Cultura i Festes 

2.6.1. Justificació PAJ pols de colors i gots retornables de Festa Major 
 
Atès que a data 6 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de festes Manel Imedio Bernardo 1551,8 

 
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 1551,8 euros 
dels quals han estat pagats 1551,8 euros  
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
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 1551,8 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-226092: Festes 
Populars. Festa Major – Hivern – Estiu – Reis – ETC. 

  JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTES    

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 11/7/2022 Pols de colors per la Holi Party 
Agroquímica del Vallès, 
S.L.U. 

B08054181 292,26 

2 13/7/2022 
Gots retornables per barraques de Festa 
Major 

Ecologia per Festes, SL B64242134 1259,54 

        TOTAL 
1.551,80 
€ 
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Segon.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria      
Municipal. 

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 

 
 
2.6.2. Justificació PAJ despeses en efectiu de Festa Major 2022 
 
Atès que a data 20 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 

a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de festes Manel Imedio Bernardo 2000 

 
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 1955,02 
euros dels quals han estat pagats 1955,02 euros, i que han estat retornats 44,98 

euros,  
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

  JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTES  
2.000,00 
€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 
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Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 
de 1955,02 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-226092: Festes 
Populars. Festa Major – Hivern – Estiu – Reis – ETC. 

 

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

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 
 
2.6.3. Justificació PAJ seguretat nocturna Festa Major 
 
Atès que a data 20 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de festes Manel Imedio Bernardo 6679,20 

 
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 6679,2 euros 
dels quals han estat pagats 6679,2 euros.  
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

1 31/7/2022 
Sopars de Festa Major per voluntaris Canal 
SET i Coco's  

DADES 
PROTEGIDES 

DADES 
PROTEGIDES 

252,02 

2 1/8/2022 Botifarres sopar de dijous de festa major 
DADES 
PROTEGIDES 

DADES 
PROTEGIDES 

900 

3 1/8/2022 
Sopar catering tècnics i músics dijous i 
divendres FM 

DADES 
PROTEGIDES 

DADES 
PROTEGIDES 

803 

        TOTAL 
1.955,02 
€ 
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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 6679,2 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-226092: Festes 
Populars. Festa Major – Hivern – Estiu – Reis – ETC. 

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

Municipal. 

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 
 
 
2.6.4. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de l'Àrea de 
Festes 
 
Atès que a data 20 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de festes Manel Imedio Bernardo 6897 

 
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 6897 euros 
dels quals han estat pagats 6897 euros  
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 

JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTES    

Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1/8/2022 
Seguretat nocturna de dijous a diumenge de 
Festa Major 

Maresme Control 
S.L. 

B-
67875021 

6679,2 
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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 6897 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-226092: Festes Populars. 
Festa Major – Hivern – Estiu – Reis – ETC. 

JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTES    

Data Concepte Proveïdor NIF Import 

31/7/2022 
Actuació de La Chatta per la Festa Major 
2022 

Músics de Catalunya, 
SCCL 

ESF17678640 6897 

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

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 

 
2.7. Joventut 
2.7.1. Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa de l'àrea 
de joventut 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/103 amb data de resolució de 14 de 
març de 2022 s’atorga la bestreta de caixa fixa al Sr. ORIOL PUIG MARTÍNEZ per 
despeses de l’Àrea de Joventut de conformitat amb l’establert a l’article 73 del RD 

500/1990 i del 190.3 del RDL 2/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals per poder atendre despeses. 
 
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 son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41 de les Bases d’Execució del 
Pressupost 2022.  
 
Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 
 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

IMPORT 
RETORNAT 

2022/103 Oriol Puig Martínez Àrea de Joventut  1000  997,14 2,86 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa adjuntat, així com 
les corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 9/924/226096 departament joventut. 

Pressupostos participatius. 
 

  JUSTIFICACIÓ BESTRETA JOVENTUT   

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 11/3/2022 Material divers per l'acció Femm Art Maximum Store S.L. B-67490581 12,95 

2 11/3/2022 Premis per l'activitat Torneig de Fifa'21 Game Stores Iberia S.L. B81209751 75 

3 12/3/2022 

Sacs de gel pel concert vermut del Femm 

Art 

Carb. Y Serv. Sta. Eulalia 

S.L. B09628967 8,55 

4 15/3/2022 
Dinar músics "Paula Barranco 4tet" pel 
Femm Art Jerusalen Iracheta Ruzafa 43505369-H 50,7 

6 7/4/2022 
Xiulets, targetes i trofeus pel Torneig de 
Fut-7 

Decathlonh Mollet del 
Vallès A799355607 87,08 

7 7/4/2022 Fruita per participants Torneig de Fut-7 Sorgar Fruits S.L. B63617450 14,98 

9 7/4/2022 Fruita per participants Torneig de Fut-7 

Hermanos Fernandez 

Lopez SAU ESA08620056 45,23 

10 9/4/2022 
Gots de cartró per fruita del Torneig de Fut-
7 Caprabo, S.A.U. A08115032 19,46 

11 11/4/2022 Sucs per participants Torneig de Fut-7 Condis Supermercats S.A. A-08721177 8,51 

12 20/4/2022 Compra de màquina de bombolles Chal-Tec GmbH ESN0049864B 99,98 

13 21/4/2022 
Enganxines fluorescents per activitat Fluor 
Party 

Amazon Services Europe 
S.a.r.L. LU19647148 10,99 

14 27/4/2022 Collars i ulleres fluorescents per Fluor Party Tot Festa Granollers, S.L. B66008608 9 

15 27/4/2022 Barres de maquillatge per Fluor Party 
DADES PROTEGIDES  DADES 

PROTEGIDES 14,85 

16 28/4/2022 Sabó per màquina de bombolles 
DADES PROTEGIDES  DADES 

PROTEGIDES 7,83 

17 11/5/2022 
Compra de pel·lícules per activitat de 
Cinema Amazon EU S.a.r.L. ESW0184081H 25,97 

18 12/5/2022 
Oli de gira-sol per crispetes (activitat de 
Cinema) DADES PROTEGIDES 

DADES 
PROTEGIDES 7,2 

19 13/5/2022 Refrescos i begudes per activitat de Cinema DADES PROTEGIDES 
DADES 
PROTEGIDES 138,14 

20 25/5/2022 
Compra de globus per decoració Santaka 
Party Maximum Store S.L. B-67490581 9,75 

21 27/5/2022 

Material divers per activitats Cursa i 

Santaka Party Maximum Store S.L. B-67490581 114 

22 28/5/2022 
Pastilles d'encendre foc per botifarrada 
Cursa Condis Supermercats S.A. A-08721177 6,57 

23 28/5/2022 
Refrescos diversos per activitat Santaka 
Party Condis Supermercats S.A. A-08721177 51,46 

24 28/5/2022 Sacs de gel per activitat Femm Art 
Carb. Y Serv. Sta. Eulalia 
S.L. B09628967 16,5 

25 28/5/2022 Begudes per activitat Santaka Party Proxim Supermercats B66982604 11,76 
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26 31/5/2022 
Barreja de tomàquet, oli i sal per 
botifarrada cursa DADES PROTEGIDES 

DADES 
PROTEGIDES 15,2 

27 26/7/2022 
Berenar participants torneig League Of 
Legends Grup Supeco Maxor S.L. B60981057 25,48 

28 2/8/2022 
Premis guanyadors Torneig League of 
Legends Game Stores Iberia S.L. B81209751 110 

        TOTAL 
997,14 
€ 

   
 
Segon.- Reposar la bestreta de caixa fixa de 1000€ atorgada per Decret d’Alcaldia al 
Sr. Oriol Puig Martínez 
 
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 
 
 

3. Propostes urgents 
3.1. 3.0. Serveis Tècnics 
3.1.1. Exp.2022/491 - Aprovar llicènica per la segregació de la finca del 
DADES PROTEGIDES 
 
 
Vista la sol·licitud de llicència de segregació de GUILLERMO FERRANDIZ DE GISPERT 
en representació de DADES PROTEGIDES per segregació de la parcel·la situada al 

carrer Fonts de Llobregat, presentada el 21 de març de 2022 amb número de registre 
d’entrada 2100 i la documentació complementària aportada el 4 de juliol de 2022, 
amb registre d’entrada 4803, 8 de setembre de 2022 amb registre d’entrada 6114, 
10 d’octubre de 2022 amb registre d’entrada 6908 i 17 d’octubre de 2022 amb 
registre d’entrada 7099; redactada per l’arquitecte tècnic col·legiat núm. 12.725, Sr. 
Guillermo Ferrandiz de Gispert, 
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 
Atès que la segregació proposada, s’ajusta a les determinacions de: 

- el vigent POUM del municipi de Santa Eulalia de Ronçana 
- el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme (articles 108, 187, 191 i 196) 
- el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència de segregació 2022/491 22 de DADES PROTEGIDES a la 
finca del carrer DADES PROTEGIDES d’acord amb el seguent detall: 

 
Les característiques dimensionals de les dues parcel·les resultants d’aquesta 

segregació, son: 
 
 
Parcel·la 1- Urbana. Porció de terreny situat al terme de Santa Eulàlia de 
Ronçana, parcel·la 1, barri de Can Sabater, avui Carrer Fonts del Llobregat, 
número 1b. Té una superfície de quatre-cents metres i setanta-vuit 
decímetres quadrats. (400,78m2). 

 
Té una forma rectangular situant els costats llargs al nord i al sud. Llinda: al 
nord amb la finca situada al numero 3 del carrer Fonts de Llobregat de longitud 
25,44 m; a l’est amb front al carrer Fonts del Llobregat i un costat de longitud 
16,27m; Al sud amb la parcel·la 2 (segregada) de longitud 25,51 m; i a l’oest 
amb la zona verda identificada com “SV1 Parcs i jardins” situat al carrer Riu 
de Tenes y longitud de 15,23m. 

 
 
Parcel·la 2- Urbana. Porció de terreny situat al terme de Santa Eulàlia de 
Ronçana, parcel·la 2, barri de Can Sabater, avui Carrer Fonts del Llobregat, 
número 1a. Té una superfície de set-cents quaranta-sis metres i seixanta-vuit  
decímetres quadrats (746,68m2) sobre part de la qual s’ha aixecat un 
habitatge unifamiliar de planta baixa i amb una superfície de 57,13m2 de 
forma irregular, presenta una coberta inclinada a dues aigües amb teula àrab 

i una edificació auxiliar destinada a magatzem o garatge de 28,38m2. 
 
Té una forma rectangular i llinda: al nord amb la parcel·la 1 (segregada) de 
longitud 25,51m; a l’est amb front al carrer Fonts de Llobregat i un costat de 
longitud 29,8m; al sud amb sòl no urbanitzable identificat urbanísticament 
com “N2 Espais de protecció” i longitud 25,38m; i a l’oest, amb la zona verda 
identificada urbanísticament com: “SV1 Parcs i Jardins” situada al carrer Riu 
de Tenes i longitud 28,76m. 

 
 
 
Amb les següent condició particular de llicència:  
 

1. En compliment amb l’article 10.6 de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma 

de la Llei hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946, i de l’article 
36.2 del text refós de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 1/2004, de 5 de març, article 1, caldrà aportar la documentació 
requerida en el moment de la inscripció registral. 

                  
  
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de xxx€. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
3.1.2. Exp.2019/884 - Aprovar llicència per les obres de modificar traçat del 
DADES PROTEGIDES 
 

El 16 de juliol de 2019, DADES PROTEGIDES en representació de la DADES 
PROTEGIDES sol·licita a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana amb registre 
d’entrada número 4791, llicència de modificació d’un tram del camí de la Campinya 
a Can Gafa. A la sol·licitud s’adjunta el “Projecte d’Actuació Específica per a la 
modificació d’un tram del traçat del camí de la Campinya a Can Gafa”. 
 
Vist l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de l’11 de març de 

2020, segons el qual “l’àmbit de l’actuació projectada no afecta cap jaciment 

paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais 

d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat”. Així 

mateix, s’hi assenyala que no es considera necessària l’elaboració d’un estudi de 

valoració dels riscos geològics. 

Vist l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, del 15 de maig de 2020, segons el 

qual les actuacions projectades “no comportaran cap canvi significatiu en els 

processos hidrològics naturals de infiltració-escolament superficial” i, d’altra banda, 

se situen fora de zona inundable. Així mateix, s’hi assenyala que l’àmbit d’intervenció 

es troba fora de les zones d’aqüífers protegits; dintre de zones declarades vulnerables 

en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries; fora de zona 

PEIN i Xarxa Natura 2000; fora de zones humides de l’inventari, i dintre de zones 

d’interès faunístic i florístic. L’informe conclou en sentit favorable en relació amb 

l’abastament d’aigua, el sanejament, la inundabilitat i les afeccions mediambientals, 

d’acord amb les competències de l’ACA. 

Vist l’informe de la Subdirecció General d’Infraestructures Rurals , del 7 d’agost de 

2020, el qual conclou en sentit favorable, condicionat a “l’enderrocament dels coberts 

ramaders en desús que, atès aquest nou traçat proposat, es veuran afectats per la 

proximitat del trànsit rodat”. 

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials de l’Ajuntament, del 19 de gener de 

2022, segons el qual el Projecte d’Actuació Específica per a la modificació d’un tram 

del traçat del camí de la Campinya a Can Gafa, s’ajusta a les normes establertes al 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, dels 3 de maig de 2022, on 

s’aprova definitivament  projecte en sòl no urbanitzable per a la modificació d'un 

tram del traçat del camí de la urbanització la Campinya a can Gafa, en el terme 

municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, amb la condició que es garanteixi la titularitat 

pública del sòl afectat pel nou traçat del camí de can Gafa. 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2019/884 58 per modificació d’un tram del camí 
de la Campinya a Can Gafa. A la sol·licitud s’adjunta el “Projecte d’Actuació Específica 
per a la modificació d’un tram del traçat del camí de la Campinya a Can Gafa”, amb 
les següents condicions particulars:  
 

1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a garantir la titularitat pública 
del sòl afectat pel nou traçat del camí de can Gafa. 

 
2. El pressupost de les obres s’estableix en 1.968,58 euros. 
 
3. Caldrà restaurar el sòl ocupat pel tram del camí que restarà fora de servei, 

d’acord amb les característiques i usos agrícoles dels terrenys de l’entorn. 

 
4. Caldrà enderrocar els coberts ramaders en desús que, segons el nou traçat del 

camí, es vegin afectats per la proximitat del trànsit rodat. 
 

5. Si durant l’execució de les obres cal tallar l’accés de vehicles pel Camí de la 
Campinya a Cab Gafa, caldrà comunicar-ho a la policia local i obtenir la 
corresponent autorització d’ocupació de via pública. 

 
6. 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.  

 
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. 

 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
199,49€, la fiança d’elements urbanístics per import de 90,15€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 19:00, 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  


