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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 27 DE JULIOL DE 
2022 

 

Havent de celebrar la Junta de Govern local sessió de caràcter ordinari. 
 
Assistents: alcalde-president Sr. Gerard Parcerisas Valls, segona tinent d’alcalde: Gemma Fabrés 
Casals i tercera tinent d’alcalde: Sra. Irene Abad Gil. 
 
Absent: Jordi Parcerisas Valls. 
 
A 27 de juliol de 2022 es reuneix la Junta de Govern local en sessió ordinària, en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb 
l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la Sra. secretària-interventora de la 
corporació, na M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte. 
 
Essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde-president declara oberta la sessió 
adoptant-se els següents acords: 

 
1.- APROVACIÓ MINUTES D`ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 13 DE JULIOL DE 
2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE “INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
SOBRE LA COBERTA DE L’AJUNTAMENT”. 
 
La senyora secretària dona lectura a la segona proposta de l’ordre del dia: 
 
Atès que l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació amb codi XGL 
21/Y/307278, ha fet entrega del projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
col·lectiu de 30 kw per a instal·lar a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament (Cal Figueres), redactat 
per l’enginyer tècnic industrial, JCC. 
 
Atès que el projecte consisteix en la instal·lació d’un generador fotovoltaic sobre la coberta de 
l’edifici, interconnectat a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió d’aquesta, amb la finalitat de que 
sigui autoconsumidora de l’electricitat generada.  
 
Atès que els edificis associats per realitzar l’autoconsum col·lectiu de la instal·lació fotovoltaica 
són: 
 

- L’edifici de l’Ajuntament on es troba també l’Auditori i el Casal d’Avis. 
- Centre de Restauració i interpretació paleontològica (CRIP) 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, en què fa constar entre d’altres, el següent: 
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“S’informa favorablement el projecte presentat per la Diputació de Barcelona la instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu que constarà de 90 mòduls fotovoltaics JINKO 
JKM395M-6RL3 de 395 Wp cadascun. En total s’instal·la una potència pic de 35,55kW amb 
una potència nominal de l’inversor de 30 kW.” 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea d’Urbanisme, en què conclou:  
 

“El projecte presentat justifica el compliment de la normativa corresponent i conté la 
documentació preceptiva per a l’execució dels treballs necessaris tot i que cal 
completar la documentació aportada amb l’assumeix del tècnic” 

 
Atès que les actuacions han estat valorades en un import total de 52.457,54 €, IVA inclòs. 
 
Atès el que disposa l’art. 37 del ROAS i en ús de les atribucions legalment conferides a la Junta de 
Govern Local en virtut dels acords de delegació del Ple de 17 de juliol de 2019, pel que fa a 
l’aprovació dels projectes d’obra i de serveis en els supòsits previstos en l’article 21.1.o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següents ACORDS: 

  
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte “INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
COL.LECTIU DE 30 KW SOBRE LA COBERTA DE L’AJUNTAMENT”, redactat per l’enginyer 
tècnic industrial, JCC, amb un pressupost d’execució per contracte de 52.457,54 €,  Iva inclòs 
(exp. 2021CT35_10888). 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient pel termini de trenta dies a comptar des de 
l’endemà de l’última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, web 
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que transcorregut l’esmentat 
període sense que s’hagin produït al.legacions ni reclamacions, l’aprovació inicial del projecte 
esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord. L’aprovació definitiva es publicarà al BOPB, 
al DOGC i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS 
DE PIEROLA A ANOIA TURISME PER A L’ANUALITAT 2022 
 
Aquesta proposta per consens es retira de l’ordre del dia. 
 
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
No se’n presenten. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 

 
No se’n formulen. 
 
 



 

CODI DE L’EXPEDIENT: 989  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_989_JGL 220525 ORD 
 
 

I essent les dinou hores i vint minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el Sr. alcalde 
aixeca la sessió. Dono fe 
 
 
L’alcalde      La secretària  
 
 
 


