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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 de desembre 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 
Antoni Benito, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 15 de desembre 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. JGL2022/41 Ordinari 01/12/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació serveis de monitoratge de l'escola bressol municipal  
 
2.1.2. Aprovar la setena certificació  i preus contradictoris del Projecte de 
Remodelació de la Plaça Onze de Setembre 
 
2.1.3. Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als edificis municipals  
 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2019/03826 per al subministrament 
elèctric. 
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2015/04658 per al subministrament 
de gasoil. 
 
2.3.3. Resolució ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023. 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Ass.2022/1154 - Aprovar devolució fiança runa comunicat obra DADES 
PROTEGIDES 
 
2.4.2. Aprovació de la sol·licitud devolució ICIO FV a nom de  DADES PROTEGIDES 
 
2.4.3. JGL - Acord d'aprovació 4a certificació 
 
2.4.4. Ass.2022/1342 - Devolució fiança runa per la instal.lació de plaques al DADES 
PROTEGIDES 
 

2.4.5. Ass.2022/1677 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de plaques 
al DADES PROTEGIDES 
 
2.4.6. Exp.2022/1605 - Aprovar llicència per escomesa clavegueram a la DADES 
PROTEGIDES 
 
2.4.7. Exp.2022/1408 - Aprovar llicència per piscina al DADES PROTEGIDES 
 
2.4.8. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar referent a la compra de 
15 ut cadires per Ajuntament i Serveis Socials 
 
2.4.9. Exp.2021/1831 - Aprovar llicència per la construcció d'una piscina al DADES 
PROTEGIDES 
 
2.4.10. Exp. 2021/593 - Aprovar comunicació de primera ocupació i devolució fiança 
de DADES PROTEGIDES 
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2.4.11. Aprovació de la devolució de la taxa ICIO per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Aprovació i signatura del conveni amb la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i Consum Responsable 
 
2.6. Recursos Humans 
2.6.1. Modificació bases per l'estabilització d'una plaça d'agent de policia 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 1 de desembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/41 Ordinari 01/12/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació serveis de monitoratge de l'escola bressol municipal  
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de  serveis de monitoratge de l’escola 
bressol municipal, 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 7.250 euros (IVA inclòs), 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. 
 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/540  de data 30 de novembre 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 Tresmes ecoactiva amb CIF B65228447, que 
ascendeix a la quantia de 7.250 euros (IVA  
 
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 
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públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 
actuacions de serveis de monitoratge de l’escola bressol municipal, per un import de 
5.991,73  euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-320-226095 
Departament d’Educació del pressupost 2022, l’import de 1.020 euros (IVA inclòs), 
en concepte dels serveis de monitoratge de l’escola bressol municipal. Així com la 
despesa per import de 6.230 euros (IVA inclòs) per l’exercici 2023, que restarà 
subjecta a l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient, a 

l’aplicació pressupostària 4-320- 226095 Departament d’Educació, del Pressupost 
General Municipal de l’any 2023. 
 
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. Aprovar la setena certificació  i preus contradictoris del Projecte de 
Remodelació de la Plaça Onze de Setembre 
 
Vist el tercer informe de revisió de preus del pressupost del Projecte de Remodelació 
de la Plaça Onze de Setembre, amb data de 12 de desembre de 2022, i l’acceptació 
dels preus contradictoris, PC-17, PC-18, PC-19, PC-20, PC-21, PC-22, PC-23, PC-24 
i PC-25, signat per la direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, i pels 
representants de l’empresa contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco 
Martin Rodríguez i Montserrat Peiris Peiris, 

 
Vista la setena certificació i de liquidació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze 
de Setembre, corresponent als treballs executats fins al mes de novembre del 2022, 
signada per la direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, pels representants de 
l’empresa contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodríguez i 
Montserrat Peiris Peiris, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 
 
Atès que la setena certificació d’import 7.692,84 euros (IVA inclòs), excedeix en 
28.380,08 euros (IVA inclòs), l’import adjudicat. 
 
Atès que l’import excedit es correspon bàsicament a un excés d’amidaments, i que 
suposa un increment del 7,57% del preu de la despesa del contracte inicial. 
Atès que dit increment de la despesa no supera el 10% del preu del contracte inicial, 
no essent per tant, dit increment considerat una modificació del contracte d’obres, 
segons l’establert a l’article 242 de la Llei 9/2017, de contractes dels Sector Públic. 
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Atès que a l’aplicació pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre del 
pressupost general municipal de l’any 2022, existeix consignació pressupostària 
suficient per afrontar la despesa derivada d’aquest increment de la despesa. 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 9 de juny 
de 2022, va aprovar els preus contradictoris del PC-1 al PC-12: 

Partides on s’ha modificat algun element de la seva justificació, amb la 
conseqüent modificació del preu unitari. (PC-01 al PC-05) 

• PC-01. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura 40cm, amplada 20cm 
• PC-02. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura variable, amplada 

25cm 
• PC-03. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura 50cm, amplada 20cm 
• PC-04. Mur de bloc de formigó, amb forma recta i altura 40cm 
• PC-05. Tarima de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau GRIS i 

tractament d'exterior 

Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 

existent al projecte. (PC-06 al PC-12) 

• PC-06. Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor 

• PC-07. Llosa de 10 cm de gruix amb formigó HM‐20/P/20/I 
• PC-08. Armadura per lloses de formigó 
• PC-09. Formació de filada amb bloc de formigó 

• PC-10. Formigonat per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó 
per armar 

• PC-11. Porta metàl·lica a mida per a armari d’instal·lacions elèctriques de 
mides 1.5x 2m segons especificacions de companyia distribuïdora Estabanell. 

• PC-12. Formació de mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. 
Per a les rases de drenatge dels murs. 

 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 15 de 
setembre de 2022, va aprovar els preus contradictoris del PC-13 al PC-16: 

Partides on s’ha modificat algun element de la seva justificació, amb la 
conseqüent modificació del preu unitari. (PC-13 i PC-14). 

• PC-13. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 
de 50 mm de gruix total. 

• PC-14. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 

de 80 mm de gruix total. 

Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 
existent al projecte. (PC-15 i PC-16). 

• PC-15. Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix. 
• PC-16. Armari d'obra ceràmica amb paret de tancament de gruix de 15 cm, 

de maó perforat hidrofugat de 240x140x50 mm, arrebossat interior i 
revestiment exterior d'enfoscat amb coronació amb peça prefabricada 
ceràmica. Inclou fonamentació. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar els preus contradictoris PC-17, PC-18, PC-19, PC-20, PC-21, PC-22, 
PC-23, PC-24 i PC-25: 
 
Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 
existent al projecte.  
 

• PC-17. u. Subministrament i plantació de Myrtus communis 'Tarentina' 

d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l. 
• PC-18. u. Subministrament i plantació de Phillyrea angustifolia en contenedor 

de 3l. 
• PC-19. u. Subministrament i plantació de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 

cm, en contenidor de 3l 
• PC-20. u. Subministrament i plantació de Lippia nodiflora en contenidor de 1,3 

l 
• PC-21. u. Subministrament i plantació de Micanthus sinensis en contenidor de 

3L 
• PC-22. m Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de 15 cm d'amplària i 

fins a 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de 
la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual 

• PC-23. m2. Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat de planxa, amb 
esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat 

• PC-24. u. Subministrament i plantació de Lavandula angustifolia 'Blue Scent' 
en contenidor de 5 l 

• PC-25. ud Subministrament i plantació de Santolina chamacyparissus en 
contenidor de 6 l 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.692,84  euros (IVA inclòs) 
a l’aplicació pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre. 
 

Tercer.- Aprovar la setena certificació  d’import de 7.692,84  euros (IVA inclòs). 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 

2.1.3. Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als edificis municipals  
 
Atès que per Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2022, es va aprovar 
l’expedient per a la  contractació del subministrament i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per als edificis municipals.  
 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 7 que es 
relacionen a continuació: 
 

 

Denominació social NIF Data d'entrada Registre d'entrada 

PLASFOC, SAU A43708106 08/11/2022 E/000364-2022 
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Electricitat Boquet 
S.L. 

B62145503 09/11/2022 E/000377-2022 

Engineering and 

Techology For life Sl 

B08115800 09/11/2022 E/000380-2022 

DOICA GESTIÓN, S.L. B64659758 09/11/2022 E/000385-2022 

MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS, 

S.L 

B62400262 09/11/2022 E/000388-2022 

UTE ESITEC ENERGIA 

S.L. - INSSER 

RONÇANA S.L. 

B66067117 09/11/2022 E/000396-2022 

SUNERGY 

TECNOVALLES, 

S.L. 

B67468363 09/11/2022 E/000397-2022 

 
Vistes les actes, els informes i la proposta de la Mesa de Contractació de valoració de 
les ofertes presentades, que s’incorpora a l’expedient, i que fa proposta d’adjudicació 
a favor de la que ha obtingut en global la major puntuació. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per als edificis municipals, a la UTE ESITEC ENERGIA SL – INSSER 
RONÇANA SL, per un import global de 95.500 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Disposar l’import de 115.555 euros (IVA inclòs) a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació Descripció Import IVA 
Import 
total 

1 3321 
632014  

 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES 
BIBLIOTECA 45.380,09 9.529,82 54.909,91 

1 323 
632014  

 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES ESCOLA 
RONÇANA 22.017,06 4.623,58 26.640,64 

1 920 
632014  

 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES 
AJUNTAMENT 28.102,85 5.901,60 34.004,45 

    95.500,00 20.055,00 115.555,00 

 
 
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils a partir de 
la notificació del present acord, presenti la documentació relativa a la constitució de 



 

JGL2022-42 Ordinari 15-12-2022  Pàgina 8 de 22 

la UTE, constitueixi la garantia definitiva establerta als plecs i presenti la 
documentació relativa a la garantia de les instal·lacions i formalitzi el contracte 
mitjançant la seva signatura. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores i a l’àrea d’Intervenció, 
i publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant. 
 
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 
 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de les relacions O/202258 i O/2022/60 degudament registrades i 
conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons les relacions O/2022/58 de 104.911,16 euros i 
la O/2022/60 de 41.049,04 euros. 
 
No s’han aprovat les factures  de DEPENDENTIA VALLES SL que fan el servei d’atenció 
domiciliària de la relació 0/2022/58 següents : 
 

- Núm. fact. F/2022/3576 per servei atenció domiciliària novembre 2.087,73 euros. 

- Núm. fact. F/2022/3577 per serv. at. Domiciliària festiu novembre 30,41 euros. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2019/03826 per al 
subministrament elèctric. 
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 5 de desembre de 2022, per l’ajut 
econòmic d’urgència social per al subministrament elèctric al sol·licitant de 
l’expedient 2019/03826, donat que segons prescripció mèdica, es necessita un equip 
amb subministrament elèctric continuat, i així evitar situacions de risc social, i de 
pobresa energètica.   
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al subministrament  elèctric  al 
sol·licitant de l’expedient 2019/03826, pel 60% del  subministrament elèctric de març 
a octubre 2022, per un import total de 476,60 euros.   
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 476,60 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  pobresa energètica:  2-231-480012.  
 
Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2015/04658 per al 
subministrament de gasoil. 
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 5 desembre de 2022, per l’ajut 
econòmic d’urgència social per al subministrament de gasoil al sol·licitant de 
l’expedient 2015/04658, per cobrir les necessitats bàsiques de la família en especial 
situació de vulnerabilitat.   
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al subministrament  de gasoil 
al sol·licitant de l’expedient 2015/04658, per un import total de 1.140 euros.   
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 1.140 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  pobresa energètica:  2-231-480012.  
 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Ass.2022/1154 - Aprovar devolució fiança runa comunicat obra carrer 
DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 02/08/2022  ha sol·licitat la devolució de 
la fiança de runes de la comunicació prèvia d’obres 2022/1154 154  per les obres de 
reparar vorera al DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 



 

JGL2022-42 Ordinari 15-12-2022  Pàgina 10 de 22 

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 
2022/1154 154  per les obres de reparar vorera al DADES PROTEGIDES d’import 
30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.2. Exp. 2021/593 - Aprovar comunicació de primera ocupació i devolució 
fiança de DADES PROTEGIDES 

 
Vista la sol·licitud de comunicació prèvia de primera ocupació amb expedient número: 
2021/593 53, presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES, en nom i 
representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació de l’habitatge 
ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi (expedient d’obres número 
Llicències d'Obres 2021/593 53, atorgada en data ). 
 
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.- ATORGAR la llicència de primera ocupació a DADES PROTEGIDES, de 
l’habitatge ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquesta localitat, d’acord amb els 
documents presentats en aquest Ajuntament.  
 
Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 72,46€. 
 
Tercer.- Retornar la fiança de 782,39€ dipositats per tal de garantir la reposició dels 
serveis. 
 
Quart.- L’obtenció d’aquesta llicència permetrà l’obtenció de qualsevol 

subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats   
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.3. Aprovació de la devolució de la taxa ICIO per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques nom de DADES PROTEGIDES 
 
Vist que en data 4 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5584 , DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació 
sol·licitant la devolució de l’import de l’ICIO per un comunicat d’obres per tal de 
realitzar una instal·lació fotovoltaica. 
 
Vist que adjunta comprovant pagament taxa i ICIO comunicació prèvia obres, per 
instal·lació de plaques Fotovoltaiques d’autoconsum.  
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 14 de desembre de 2022 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de 201,38 euros, en concepte de la bonificació del 50% del 
ICIO segons OF3 article 6é  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4.4. Aprovació de la sol·licitud devolució ICIO FV a nom de  DADES 
PROTEGIDES 
 
Atès que en data 24 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5858 , DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentació 
sol·licitant la devolució de l’import de l’ICIO per un comunicat d’obres per tal de 
realitzar una instal·lació fotovoltaica. 
 
Atès que s’adjunta comprovant de pagament de la taxa d’ICIO de la comunicació 
prèvia obres, per instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. 
 
Atès es va realitzar dues vegades el tràmit de presentació i es van realitzar dos 
pagaments, una amb els imports bonificats i l'altre amb els impostos sense 
bonificació. La primera entrada es va realitzar el dia 04/08/2022 amb ID Registre: 
ENTRA-2022-5589, la segona entrada es va realitzar el dia 17/08/2022 amb ID 
Registre: E/000262-2022.  
 
Vist l’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.- Aprovar la devolució de la taxa en concepte de doble pagament per un 
import de 285,41 euros  
  
Segon.- Traslladar aquesta acord a la persona interessada, al departament 
d’intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.5. JGL - Acord d'aprovació 4a certificació 
 
Vista la quarta certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Juan Manuel López Valle, i per l’empresa contractista, OBRES 
I PAVIMENTS LLOVET, 
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Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la quarta certificació amb un import de 29.419,69 euros (IVA 
inclòs), signada el 12 de desembre de 2022 i presentada per OBRES I PAVIMENTS 
LLOVET, el 12 de desembre de 2022 amb número de registre d’entrada 8669. 
 

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

pressupostària 1-151-609008 Gual Font de Sant Cristòfol per un import de 29.419,69 

euros corresponent a la 4a certificació per les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Tercer.- Comunicar 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 
 
2.4.6. Ass.2022/1342 - Devolució fiança runa per la instal.lació de plaques 
al DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 22/10/2022  8362 ha sol·licitat la devolució 
de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/1342 189  per la 
instal·lació de plaques 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 de la comunicació prèvia d’obres 
2022/1342 189  per la instal·lació de plaques al DADES PROTEGIDES d’import 
30,05€.  

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4.7. Ass.2022/1677 - Aprovar la devolució fiança runa per instal.lació de 
plaques al DADES PROTEGIDES 
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Atès que DADES PROTEGIDES amb RE 8558 07/12/2022  ha sol·licitat la devolució 
de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/1677 248  per les obres 
de instal·lació fotovoltaica 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 2022/1677 248 per les obres de instal·lació fotovoltaica 
al DADES PROTEGIDES d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.8. Exp.2022/1605 - Aprovar llicència per escomesa clavegueram a la 
DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 11/11/2022 ha demanat llicencia d’obres 
2022/1605 76  per  escomesa de clavegueram  a la DADES PROTEGIDES,  
 
Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/1605 76 de DADES PROTEGIDES per 
escomesa de clavegueram a la DADES PROTEGIDES,  amb les següents condicions 
particulars:  
 

1. Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 
 

2. Quan la canalització enterrada es trobi pròxima a altres instal·lacions o serveis 
s’haurà de respectar, tant en paral·lel com en l’encreuament, les distàncies 
mínimes establertes a les normatives aplicables. 

 
3. Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics municipals 

per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 
 

4. La pavimentació de trams vorera pels particulars els obliga a restituir, en les 
mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats afectats per l'obra o 
la instal·lació. 

 
5. L’autorització de tancament de carrer o sentits de circulació és revocable o 

modificable en qualsevol moment de la seva vigència per raons d’interès públic. 
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6. La delimitació i protecció de la rasa s’ha de dur a terme convenientment amb 

tanques, senyals de trànsit i altres elements necessaris per evitar possibles 

accidents de vianants i vehicles.  

7. S’haurà de tenir en compte la presència de personal suficient en per realitzar les 

tasques de càrrega i descàrrega com per vetllar per la seguretat de la circulació 

d’altres usuaris de la via.  

8. En cas de requerir ocupar la via pública amb saques i/o contenidors, caldrà 
sol·licitar la corresponent autorització. 

 
9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 

a les disposicions determinades al document bàsic DB HS 5 Evacuació d’aigües, 
del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació. 

 
10. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 

disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 
 

11. 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. 

 
12. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 

compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
regulador dels residus i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció. Al finalitzar les obres, caldrà 
presentar davant l’ajuntament un certificat de la correcta gestió dels 
residus provinents de l’execució de les obres. 

 
13. Les noves escomeses han de complir amb l’establert al Document de 

Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament, redactat pel Consorci de la 
Defensa de la conca del riu Besós-Tordera. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT DE L’ESCOMESA 

El traçat en planta de l'escomesa haurà de ser sempre en línia recta, no 

admetent-se colzes ni corbes. 

El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap 
a la xarxa de sanejament. 

La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció 
d'escomesa en l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, 
s’aconsella que sigui superior a 50 cm. 

La profunditat de la nova connexió vindrà donada per la profunditat de la xarxa 
general. Si l’escomesa es troba a una profunditat menor d’1 m respecte el 
paviment de calçada o vorera, aquesta es recobrirà amb 10 cm de formigó. 

En les connexions d’escomesa a la canonada general es connectarà per la part 
superior, evitant la connexió a la part mitja baixa.  

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CANONADA 

https://besos-tordera.cat/wp-content/uploads/2015/07/PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_XARXES_DE_SANEJAMENT_agost_2013.pdf
https://besos-tordera.cat/wp-content/uploads/2015/07/PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_XARXES_DE_SANEJAMENT_agost_2013.pdf
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En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula (PVC COLOR TEULA 
PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010), excepte per a diàmetres 
superiors a DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 

El diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
154,92€, la fiança d’elements urbanístics per import de 90,15€, i la placa d’obres per 

import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.9. Exp.2022/1408 - Aprovar llicència per piscina al DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 06/10/2022 ha demanat llicencia d’obres 
2022/1408 72 per la construcció d’una piscina d’ús privat DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/1408 72 de DADES PROTEGIDES per la 
construcció d’una piscina d’ús privat DADES PROTEGIDES, amb les següents 

condicions particulars:  
 
1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació prèvia del 

document d’assumeix de la direcció facultativa de les obres signada per un tècnic 
competent. 
 

2. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la 
Normativa urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, 
Cisternes, dipòsits o similars (inclosa la caseta/registre on s’ubica l’equip 
de depuració): 
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Per a donar compliment a l’article 128.2.f, caldrà que el registre en el que es 
preveu ubicar l’equip de depuració no sobresurti més de 0,50 m respecte el 
nivells definitiu del terreny. 
 

 
 

3. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament un certificat 

de la correcta gestió dels residus provinents de l’execució de les obres.  
 

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

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

6. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 
de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  
 

7. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 
compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat y salut en les obres de construcció. 
 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
840,89€, la fiança d’elements urbanístics per import de 336,36€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.10. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar referent a la 

compra de 15 ut cadires per Ajuntament i Serveis Socials 
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Vist que a data 22 de novembre de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

  Serveis Territorials   DADES PROTEGIDES 3.098,21 

 
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. 
 
Vistos els pagaments fets pels imports i dates que es detallen a continuació: 

 
619,64 euros el 22/11/2022 
2.001,58 euros el 2/12/2022 
 
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 
3.098,21euros. 
 
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 
3.098,21 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-635000. 
 

 DATA CONCEPTE TERCER NIF PARTIDA DESPESA 

1 5-12-

22 

Compra i 

subministrament 

Ofiprix B-61329645 1-920-

635000 

2.144,24 

€ 

2 13-12-

22 

Compra i 

subministrament 

Ofiprix B-61329645 1-920-

635000 

   953,96 

€ 

 

Segon.- L’import que resta pendent de pagament (476,93 euros), es farà efectiu, un 
cop rebut el material que falta. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4.11. Exp.2021/1831 - Aprovar llicència per la construcció d'una piscina 
al DADES PROTEGIDES 
 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES en representació de VESPERON EMARRIBAT SL amb 
RE 19/12/2021 ha demanat llicencia d’obres amb Llicències d'Obres 2021/1831 108 
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i vista la documentació aportada en data 13/11/22 nº7855 per la construcció d’una 
piscina al DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2021/1831 108 de VESPERON EMARRIBAT SL 
per la construcció d’una piscina al carrer Joan I, 6, amb les següents condicions 
particulars: 

1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a: 
 

a. La concessió de la llicència d’obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. Expedient ABSIS 2022/1148 60. 
 

b. L’aportació prèvia del document d’assumeix de la direcció facultativa 
de les obres de la piscina, signada per un tècnic competent. 

 
 

2. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la 
Normativa urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, 
Cisternes, dipòsits o similars (inclosa la caseta/registre on s’ubica l’equip 
de depuració): 

128.2.f) Piscines, Cisternes, dipòsits o similars:  

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

− 1,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 400 m2 
− 2,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 1.000 m2 
− 3,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima > 1.000 m2 

Quan els esmentats elements sobresurtin més de 0,50 m respecte al nivell 

definitiu del terreny, hauran de guardar les separacions mínimes establertes 
per a les diferents subzones.  

 
 
3. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 230) de la Normativa 

urbanística del POUM, que regula les modificacions de la topografia d’una 
parcel·la per edificar: 

 

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

1. Són les modificacions de la topografia del terreny admeses, vinculades amb 
el projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació. 
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2. Les plataformes d'anivellament al costat dels límits de la parcel·la no podran 
situar-se a 1,20 m per damunt o per sota de la cota del carrer i/o altres espais 
públics o als límits amb altres parcel·les en la seva cota natural.  

3.  Les plataformes situades a l'interior de les parcel·les, excepte els soterranis, 
s’hauran de disposar de manera que no excedeixin un talús ideal de pendent 
2:3 (altura:base) traçat des de les cotes possibles en els límits, per sobre o per 
sota.  

4. Els murs d'anivellament de terres en els límits no tindran una altura superior 
a 1,20 m per sobre o per sota de la cota natural dels esmentats límits. Els murs 
interiors de contenció de terres no excediran els 2,40 m en la cara vista.  

5. Si per causa del moviment de terres en una parcel·la es vessen aigües sobre 
una parcel·la o diverses d’adjacents, el propietari queda obligat a construir una 
xarxa de drenatge interior a la seva parcel·la, a fi de recollir les aigües de reg 
o pluja.  

 

 

 
4. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament un certificat 

de la correcta gestió dels residus provinents de l’execució de les obres.  
 

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

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

autorització. 
 

7. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 
de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  
 

8. 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. 
 

9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 

 



 

JGL2022-42 Ordinari 15-12-2022  Pàgina 20 de 22 

10. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 
del que s’estableix a la fitxa PU-11 Pinedes de Castellet, inclosa al Document 
C2, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
720,99€, la fiança d’elements urbanístics per import de 288,40€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Aprovació i signatura del conveni amb la Fundació per a la Prevenció 
de Residus i Consum Responsable 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Eulàlia va signar un conveni amb la Fundació per a la 
Prevenció de Residus i Consum Responsable (endavant FPRCR) l’any 2016 per tal de 

col·laborar en la prevenció de residus al municipi que es troba actualment extingit.  
 
Vis que la FPRCR té com a finalitat promoure actuacions i polítiques actives dirigides 
a reduir la quantitat i perillositat dels residus, promoure polítiques d'eficiència i estalvi 
d'aigua i energia; vis que es caracteritza per desenvolupar la seva activitat en base 
a quatre principis: la responsabilitat compartida, el debat, la participació i el pas a 
l'acció. Sota aquests principis l'entitat promou la cooperació entre els diferents agents 
socials i econòmics, de recerca i innovació tecnològica a favor d'un nou enfocament 
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de les polítiques de producció, consum i gestió de residus tal i com planteja 
l'Estratègia Catalana Residu Zero. 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana porta a terme des de fa anys 
accions dirigides a la defensa del medi ambient en matèria de residus i posa èmfasi 
en actuacions de prevenció de generació de residus. 
 
Vist el conveni que proposa la FPRCR, que té una vigència de 4 anys, fins el 2026, 
prorrogable si cap de les dues parts no comuniquen el contrari i que preveu una 
aportació anual de 200 euros per part de l’Ajuntament.  
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar i signar el conveni amb la FPRCR per a 4 anualitats prorrogables, 
que preveu una aportació anual per part de l’Ajuntament de 200 euros. 
 
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 
 
 
2.6. Recursos Humans 
2.6.1. Modificació bases per l'estabilització d'una plaça d'agent de policia 
 
 

La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de novembre de 2022, va acordar 
aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu extraordinari de 
mèrits per l’estabilització d’una plaça d’agent de la Policia Local, funcionari, de l’escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, grup de titulació C2. 
 
Atès que s’han detectat errors que fan necessari realitzar modificacions a les bases 
específiques per tal de donar compliment de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals. 
 
Vist que no s’han tingut en compte en la valoració de mèrits, criteris específics dels 
cossos de seguretat. 
 
Es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
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1. Modificar el punt 5.1 de requisits generals l’apartat b), i incloure l’apartat j), 
amb el redactat següent: 

 
“ 
b) Edat 

Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa, sense 
perjudici que per a l’accés a determinats cossos les bases específiques determinin 
uns requisits diferents. 
 

j) No haver estat condemnat per cap delicte, o en el cas d’haver-ho estat la 
responsabilitat penal s’ha d’haver extingit.” 

2. Modificar el punt 5.2 de requisits específics, afegint el punt b amb el redactat 
següent: 

“ 
b) Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A2 i B.” 

3. Afegir al punt 6 els apartats:  

“Carnets de conduir A2 i B 
Els carnets hauran de ser vigent i s’haurà de mantenir la vigència durant tota la 

relació de servei amb la policia local. 
 
Declaració jurada del compromís de portar armes i fer-ne ús si s’escau 
Les persones aspirants hauran de presentar en el termini de presentació de 
sol·licituds, una declaració jurada, per la qual es comprometen a portar armes i a 
fer-ne ús en els casos que sigui necessari.” 
 

4. Modificar el punt 10 en la fase de concurs en l’apartat de formació per 

“Per titulació superior diferent a l’acreditada per l’accés, o per recompenses, 
distincions i felicitacions en acte de servei: 2 punts, amb un màxim de 4 punts.” 

“Per cursos de formació especialitzada que s’englobin en marcs i plans de formació 
contínua de les administracions públiques, relacionada amb les funcions del lloc de 
treball o per serveis realitzats a protecció civil, màxim 9 punts”. 

Tercer.- Obrir nou termini de 20 dies hàbils per la presentació de sol·licituds de les 
persones interessades. 
 
Quart.- Donar publicitat al present acord mitjançant inserció dels corresponents 
anuncis al BOPB, al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Corporació i en 
extracte al DOGC. 

 
 
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  


