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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 de febrer 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemàticament, essent les 17:00 

hores del dia 3 de febrer 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. JGL2022/3 Ordinari 27/01/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovació plec de clàusules econòmiques administratives i plec de 

prescripcions tècniques que han de regir la concessió del servei de bar i consergeria 

del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica 

 

2.1.2. Adhesió a l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya i adjudicació de 6 unitats de bancs  

 

2.1.3. Adhesió a l'acord marc amb l'ACM en matèria de serveis i subministraments 

d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, LOT 2.1 subministrament 

de llumeneres LED i adjudicació de 10 lluminàries LED  

 

2.1.4. Adjudicació del subministrament de dos lluminàries dins l'acord marc de l'ACM 

dins els LOTS 2.2 i 2.3 relatiu al subministrament, instal·lació i manteniment de 

llumeneres LED 

 

2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 

 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/02474 per tractament psicològic. 

 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació ocupació via publica instal·lació Xurreria- Ctra. de Barcelona/Condis 

 

2.4.2. Ass.2021/1502 - Retornar la faiança runa comunicat per les obres de reparar 

clavegueram al UBICACIÓ 

 

2.4.3. Exp.2019/884 - Aprovació prèvia PAE modificació UBICACIÓ 

 

2.4.4. Exp. 2020/420 - Aprovar devolució fiança runa de les obres de piscina 

UBICACIÓ 

 

2.4.5. Aprovació de la baixa de l'activitat d’oficina de COMERÇ I VENDA DE 

PRODUCTES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ PER LES EMPRESES al C/ Pg. Francesc 

Macià 23-25 baixos local 2 a nom de PRESTIGE ATTRAIT S.L- Ref. Cadastral 

6202801DG3160S0002MD- 

 

2.4.6. Aprovació de la legalització i canvi de titularitat a favor VANTAGE TOWERS S.L. 

de de la instal·lació d’una torre de Telecomunicacions situada al carrer Roquetes 2, 

del Pol. Ind. Can Magre, abans titularitat de la companyia VODAFONE ESPAÑA. 

 

 

2.4.7. Exp.2021/1702 - Aprovar llicència per la divisisió d'un local en dos a UBICACIÓ 

 

2.4.8. Exp.2022/86 - Aprovar llicènica per la isntal.lació d'un pal de formigó a la 

vorera del UBICACIÓ 
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2.4.9. Exp.2022/142 - Arpovar llicència per renovar ET 

 

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

UBICACIÓ a nom de JMM 

 

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

UBICACIÓ a nom de JBM 

 

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

UBICACIÓ a nom de JSF 

 

2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Pagament del 80% de l'import 2022 del conveni amb la Societat de caçadors 

 

 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 17 de gener de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 

 

1.1. JGL2022/3 Ordinari 27/01/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovació plec de clàusules econòmiques administratives i plec de 

prescripcions tècniques que han de regir la concessió del servei de bar i 

consergeria del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica    

 

Atès que ha finalitzat el termini de la concessió actual per a la gestió del servei de 

bar i tasques de consergeria del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, i correspon procedir 

a una nova licitació. 

 

Establertes les condicions al plec de clàusules economicoadministratives i de 

prescripcions tècniques que han de regir el procés de licitació i la pròpia concessió 

administrativa. L’objecte de la licitació inclou les tasques  de Servei de bar, Neteja, 

Obertura i tancament de portes, llums i alarmes de l’equipament.  

 

S’estableix una durada inicial de la concessió de 2 anys, prorrogable anualment fins 

a un màxim de quatre anys en total.  

D’acord amb l’informe tècnic emès, que informen favorablement els plecs.  

 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 

tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, per a la prestació del servei de 

bar i suport a la consergeria del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. 

 

Segon.- Aprovar inicialment el plec de clàusules economicoadministratives i les 

prescripcions tècniques que han de regir el contracte per a prestar el servei de bar i 

suport a la consergeria del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. 
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Tercer.- Sotmetre a exposició pública mitjançant anunci al perfil del contractant, al 

BOP i al tauler d’edictes de la corporació, per un termini de 30 dies, per tal que es 

puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes. 

 

Quart.- Convocar simultàniament la licitació, podent-se presentar les ofertes dins del 

mateix termini de 30 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci 

de licitació en el perfil del contractant. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.1.2. Adhesió a l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  

mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya i adjudicació 

de 6 unitats de bancs     

 

ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 

2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  

mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les 

empreses seleccionades següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN 

EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I 

JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS 

URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA 

URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 

 

2.- En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC 

PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, 

HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, 

SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I 

EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA 

VR S.L. 

 

3.- En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar 

definitivament la cessió de l’Acord marc de parcs  infantils i mobiliari urbà amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació 

Catalana de Municipis, en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués 

en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures de la relació contractual. 

Formalitzant-se el contracte en data 12 de juny de 2019. 

 

4.- En data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en 

l’Acord marc de parcs infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en 

data 16 de febrer de 2021. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 

del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de 

la nova LCSP.  
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Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 

l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació 

als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, 

de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament, 

 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Acord 

marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU S.L, dels  bens 

següents: 6 unitats de banc model BCN21, per import de 149 euros/ unitats (iva 

exclòs), en total 894 euros (IVA exclòs). 

 

Tercer.- Autoritzar i disposar amb càrrec de l'aplicació pressupostària 1-171-

210004, l’import de 1.081,74 (IVA inclòs) del pressupost municipal de l'any 2022. 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU, al 

CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) 

així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 

que siguin preceptius. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.1.3. Adhesió a l'acord marc amb l'ACM en matèria de serveis i 

subministraments d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, 

LOT 2.1 subministrament de llumeneres LED i adjudicació de 10 lluminàries 

LED     

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, 

va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades següents:  

ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 

GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 

SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 



 

JGL2022-4 Ordinari 03-02-2022 anònim  Pàgina 6 de 19 

INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 

1.2.4. 

CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 

ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 

LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 

MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 

NOVATILU SL pel lot 2.1.  

ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 

2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 

4.2.4. 

UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 

CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 

2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

CM SALVI SL pel lot 2.1. 

SACOPA SAU pel lot 2.1. 

PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 

3.16, 3.17 i 3.20.  

MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 

2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15. 

ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 

3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

ELECNOR SA pel lot 4.1.  

ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 

ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 

OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 i 4.2.4. 

SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, 

GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS 

SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  

MIATEC INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-

ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS 

D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, 

ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN 

SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY 

SERVICE.  

3.-  En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 

2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va 

ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 

l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 

acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els 

drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre 

efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats 

cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre de 2019. 
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FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 

del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de 

la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 

l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament d’elements 

d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats locals de 

Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre 

i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament 

 

Proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Acord 

marc LOT 2.1 SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES DE TECNOLOGIA LED per 

l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU SL els serveis 

consistents en el subministrament de 10 lluminàries LED per enllumenat públic de 

Santa Eulàlia de Ronçana, per import de 999 euros (IVA exclòs) 

 

tercer.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 165 213005 

Enllumenats Diversos del pressupost 2022 l’import de 1.208,80 euros (IVA inclòs). 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU SL al 

CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) 

així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 

que siguin preceptius 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.1.4. Adjudicació del subministrament de dos lluminàries dins l'acord marc 

de l'ACM dins els LOTS 2.2 i 2.3 relatiu al subministrament, instal·lació i 

manteniment de llumeneres LED    
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Atès que en data 3 de juny de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc de serveis i 

subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), en concret als Lots. 2.2 

i 2.3. 

 

Atès que existeix la necessitat d’adquirir dos lluminàries de recanvi per a material de 

la Brigada Municipal. 

 

Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Boquet, instal·lacions, 

manteniments i energia elèctrica , relatius a les actuacions anomenades 

anteriorment.  

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Electricitat Boquet SL els 

serveis consistents en el subministrament de lluminària LED per a material de brigada 

municipal, per import de 364,40 euros (IVA exclòs) 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 165 213005 

Manteniment xarxa Enllumenat Públic del pressupost 2022 l’import de 440,92 euros  

(IVA inclòs) en concepte d’adquisició de lluminàries. 

 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Electricitat 

Boquet SL, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a 

través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes 

de publicitat que siguin preceptius. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    

 

Vistes les factures de la relació O/2022/3 degudament registrades i conformades. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/3 d’import 31.950,06 

euros. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/02474 per tractament 

psicològic.    
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Vist l’informe de l’educadora social de data 31 de gener 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 2013/02474, per 38 sessions de tractament psicològic al 

Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 80% del cost, sent un import 

total de 760 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 760 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.  

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació ocupació via publica instal·lació Xurreria- Ctra. de 

Barcelona/Condis    

 

Atès que en data 27 de Desembre 2021 i nº de registre 2021/9396 , el Sr. DAVID 

DELICADO FERIA amb DNI 46692118w respon al requeriment documental per la 

autorització per instal·lar un remolc destinat a la venda de xurreria i derivats, a la 

Ctra. de Barcelona al costat del aparcament del Supermercat Condis. Indicant les 

dates d’instal·lació des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 9 de gener del 2022. 

 

Atès que en data 1 d’Octubre 2021 i nº de registre 2021/7804 , el Sr. DAVID 

DELICADO FERIA amb DNI 46692118w sol·licita la autorització per instal·lar un 

remolc destinat a la venda de xurreria i derivats, a la Ctra. de Barcelona al costat del 

aparcament del Supermercat Condis. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 5 de gener de 2022, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar de forma Favorable la instal·lació d’un remolc destinat a la venda 

de xurreria i derivats, a la Ctra. de Barcelona al costat del aparcament del 

Supermercat Condis des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 9 de gener del 2022, amb 

els següents condicionants: 

 

1.- La autorització tindrà caràcter personal i no podrà cedir-se ni sub-arrendarse a 

tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la llicència.  
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2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 

revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  

 

3.- S’autoritza l’ocupació, essent responsable el titular de la autorització dels 

desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a 

càrrec seu, sota supervisió municipal.  

 

4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 

en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació  

d’una nova autorització.  

 

5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 

hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  

 

6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  

veïnat o aldarulls a la via pública.  

 

7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els criteris  

de l’organització.  

 

8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada  

dels rètols o pancartes que s’hagin pogut instal·lar.  

 

 

9.- La Ocupació estarà autoritzada fins al dia 10 de gener de 2022, a les 00.00 hores. 

 

Segon.- Aprovar la pagament de la taxa corresponent de 83,80 euros en concepte 

d’ocupació de via pública 

 

Tercer.- Traslladar aquest acord a la persona interessada, al departament 

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.2. Ass.2021/1502 - Retornar la faiança runa comunicat per les obres de 

reparar clavegueram UBICACIÓ 

 

Atès que en FAVALLMATH S.L. amb RE 22/10/2021  ha sol·licitat la devolució de la 

fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres amb número 2021/1502 144  per les 

obres de reparar clavegueram al UBICACIÓ 

 

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 FAVALLMATH S.L. corresponent 

a la comunicació prèvia d’obres amb número  2021/1502 144  per les obres de 

reparar clavegueram al UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.3. Exp.2019/884 - Aprovació prèvia PAE modificació UBICACIÓ 

 

Atès que el 16 de juliol de 2019, el Sr. EZA en representació de la Sra. MZD, presenta 

a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana amb registre d’entrada número 4791, la 

sol·licitud de modificació d’un tram del UBICACIÓ. A la sol·licitud s’adjunta el 

“Projecte d’Actuació Específica per a la modificació UBICACIÓ”. 

 

Atès que el 20 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local en sessió de caràcter 

ordinari adopta, entre altres, l’acord d’iniciar la tramitació del Projecte d’Actuació 

Específica per a la modificació d’un tram del UBICACIÓ, exposar al públic la 

documentació del PAE mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) i al taulell d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament, i sol·licitar els informes 

sectorials d’acord amb l’article 52, del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual 

s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 

Vist l’informe dels Serveis de Medi Ambient,  

 

D’acord amb l’article 53.1 del Decret 64/2014, havent finalitzat el període de la 

informació pública i les conclusions dels informes sol·licitat,  

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovació prèvia del Projecte d’Actuació Específica per a la modificació d’un 

UBICACIÓ del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.  

 

 

Segon.- Trametre l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme per 

la seva aprovació definitiva. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.4. Exp. 2020/420 - Aprovar devolució fiança runa de les obres de piscina 

UBICACIÓ 

 

Atès que en JCB en representació de MRB amb RE 644 de 25/01/22 ha demanat la 

devolució de les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2020/420 27 per les obres de 

piscina UBICACIÓ 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança  d’obres de Llicències d'Obres 2020/420 27 

per les obres de piscina UBICACIÓ d’ import 213,71 

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.5. Aprovació de la baixa de l'activitat d’oficina de COMERÇ I VENDA DE 

PRODUCTES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ PER LES EMPRESES al C/ Pg. 

Francesc Macià 23-25 baixos local 2 a nom de PRESTIGE ATTRAIT S.L- Ref. 

Cadastral 6202801DG3160S0002MD-    

 

Atès que en data 28 de Desembre de 2021 i nº de registre 2021/9433, el Sr. ALVARO 

CABEZA DE VACA GARCIA amb DNI 35110462L, en representació de PRESTIGE 

ATTRAIT S.L amb NIF B59668400 presenta instancia comunicant la Baixa de 

l’activitat de COMERÇ I VENDA DE PRODUCTES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ PER LES 

EMPRESES al C/ Pg. Francesc Macià 23-25 baixos local 2. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 26 de gener de 2022, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la baixa de l'activitat d’oficina de COMERÇ I VENDA DE PRODUCTES 

DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ PER LES EMPRESES al C/ Pg. Francesc Macià 23-25 

baixos local 2 a nom de PRESTIGE ATTRAIT S.L., en data 10 de gener de 2022. 

 

Segon.- Traslladar aquest acord a la persona interessada. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.6. Aprovació de la legalització i canvi de titularitat a favor VANTAGE 

TOWERS S.L. de de la instal·lació d’una torre de Telecomunicacions situada 

al carrer Roquetes 2, del Pol. Ind. Can Magre, abans titularitat de la 

companyia VODAFONE ESPAÑA. 

    

 

Atès que en data 3 de Novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/7790 la Sra. 

ZAHIRA VEGA SANCHEZ , en representació de VANTAGE TOWERS S.L. amb CIF 

B88623897 sol·licita la legalització de la instal·lació d’una torre de Telecomunicacions 

situada al carrer Roquetes 2, del Pol. Ind. Can Magre, per a donar servei a la 

companyia VODAFONE amb possibilitat de compartir amb d’altres.  

 

Atès que en data 13 de Gener de 2022 i registre d’entrada 2022/341 la Sra. ZAHIRA 

VEGA SANCHEZ , en representació de VANTAGE TOWERS S.L. amb CIF B88623897 

sol·licita la legalització i canvi de titularitat a favor VANTAGE TOWERS S.L. de  la 
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instal·lació d’una torre de Telecomunicacions situada al carrer Roquetes 2, del Pol. 

Ind. Can Magre, abans titularitat de la companyia VODAFONE ESPAÑA. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 31 de gener de 2022, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar de forma favorable la legalització i canvi de titularitat d’una torre 

de telecomunicacions, situada al carrer Roquetes 2, del Pol. Ind. Can Magre, abans 

titularitat de la companyia VODAFONE ESPAÑA a nom de VANTAGE TOWERS SL. 

 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.7. Exp.2021/1702 - Aprovar llicència per la divisisió d'un local en dos a 

UBICACIÓ 

 

Atès que en MMC amb RE 17/11/2021 ha demanat llicencia d’obres per divisió local 

en dos, i reforma interior d'un dels locals, amb exp. 2021/1702 102  UBICACIÓ;  

 

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 2021/1702 102 de MMC per divisió local en dos, 

i reforma interior d'un dels locals a UBICACIÓ;amb les següents condicions 

particulars:  

 

1. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació de fotografies 

on es visualitzi el conducte de ventilació existent fins a coberta que discorre pel 

pati interior, i on es preveu connectar l’extracció de l’aire del bany.  

 

2. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres. 

 

3. Al finalitzar les obres, caldrà aportar una còpia justificativa de la 

presentació de la Declaració d’alteració cadastral, per la divisió del local.  

 

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

autorització. 

 

5. En cas de requerir de l’execució d’una nova de clavegueram, caldrà sol·licitar la 

corresponent llicència d’obres.  
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6. 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. 

 

7. 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 

548,81€, la fiança d’elements urbanístics per import de 219,53€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.8. Exp.2022/86 - Aprovar llicènica per la isntal.lació d'un pal de formigó 

a la vorera del UBICACIÓ 

 

Atès que en TELEFONICA DE ESPAÑA SAU amb RE 11/01/2022 nº de registre 238 ha 

demanat llicencia d’obres amb Llicències d'Obres 2022/86 3  per treballs de 

substitució d’un suport tipus pal de Fusta tipus 8D, més tensor o riostra per estar 

instal·lat a dins de propietat privada, per un suport de formigó, tipus 8TC1600,  a la 

vorera del  UBICACIÓ 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/86 3 de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per 

treballs de substitució d’un suport tipus pal de Fusta tipus 8D, més tensor o riostra 

per estar instal·lat a dins de propietat privada, per un suport de formigó, tipus 

8TC1600,  a la vorera del  UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

 

1. Abans d’iniciar les obres caldrà informar el dia concret de començament 

dels treballs i la duració estimada d’aquests. 

 

2. Caldrà identificar en obra la empresa principal que realitza les obres, 

en aquest cas Telefònica de España SA. 

 

3. Previ a l’inici d’obres, caldrà aportar la corresponent documentació tècnica, on 

s’especificarà la zona d’ocupació a la via pública (degudament acotada) i la 

senyalització necessària. Tanmateix, caldrà indicar la durada dels treballs. 

4. De ser necessari l’ocupació temporal del Sòl Públic caldrà la perceptiva 

autorització municipal. 

5. Tots els desperfectes efectuats en els serveis públics hauran  de ser notificats 

immediatament a l’ Ajuntament i reparats  en caràcter d’urgència, a càrrec 

del titular de la llicència. 

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

les disposicions del Decret 201/94 de 26 de juliol reguladora dels enderrocs i 
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altres residus de la construcció (DOGC 1931 de 8/8 de 1994), modificat 

parcialment pel Decret 161/2001 de 12 de juny. 

7. Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions el titular d’aquesta, haurà de 

notificar-ho a l’ Alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un 

certificat expedit pel Director Tècnic de les mateixes, amb el fi de que els 

Serveis Tècnics Municipals puguin inspeccionar-les i formular la conformitat o 

esmenes a realitzar. 

8. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les atribucions que corresponen 

a altres Autoritzacions o Organismes i lliurant els drets a tercers. 

9. Si en un futur les instal·lacions projectades, quedessin afectades per unes 

obres projectades per aquest Ajuntament, les mateixes hauran de ser 

traslladades i el cost anirà a càrrec del propietari de les instal·lacions. 

10. El període de garantia serà d’un any a comptar de la recepció provisional. 

11. Les empreses de serveis que realitzin obres a la via pública estaran obligades 

a facilitar a l’Ajuntament, el telèfon d’una persona que se’n responsabilitzi als 

efectes de resoldre qualsevol urgència que es pogués ocasionar fora de les 

hores de treball. 

 

 

Segon.- No practicar liquidació de les taxes d’acord la llei 15/1987 i el Reial Decret 

1.334/1988 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.4.9. Exp.2022/142 - Arpovar llicència per renovar ET    

 

Atès que ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U. amb RE 21/01/2022 ha demanat 

llicencia d’obres 2022/142 7  per treballs de la reforma de la Estació Transformadora 

106 (ET) de La Sagrera. 

 

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 amb Llicències d'Obres 2022/142 7 de 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U. per treballs de la reforma de la Estació 

Transformadora 106 (ET) de La Sagrera, amb les següents condicions particulars: 

 

1. 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).  

 

2. 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.  
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3. Caldrà disposar de rètols que identifiquin l’empresa principal que realitza les 

obres, en aquest cas ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA SA  

 

4. Tots els desperfectes efectuats en els serveis públics hauran de ser notificats 

immediatament a l’ Ajuntament i reparats en caràcter d’urgència, a càrrec del 

titular de la llicència.  

 

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

les disposicions del Decret 201/94 de 26 de juliol reguladora dels enderrocs i 

altres residus de la construcció (DOGC 1931 de 8/8 de 1994), modificat 

parcialment pel Decret 161/2001 de 12 de juny.  

 

6. Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions el titular d’aquesta, haurà de 

notificar-ho a l’ Alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un 

certificat expedit pel Director Tècnic de les mateixes, amb el fi de que els 

Serveis Tècnics Municipals puguin inspeccionar-les i formular la conformitat o 

esmenes a realitzar.  

 

7. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les atribucions que corresponen 

a altres Autoritzacions o Organismes i lliurant els drets a tercers.  

 

8. Si en un futur les instal·lacions projectades, quedessin afectades per unes 

obres projectades per aquest Ajuntament, les mateixes hauran de ser 

traslladades i el cost anirà a càrrec del propietari de les instal·lacions.  

 

9. El període de garantia serà d’un any a comptar de la recepció provisional.  

 

10. Les empreses de serveis que realitzin obres a la via pública estaran obligades 

a facilitar a l’Ajuntament, el telèfon d’una persona que se’n responsabilitzi als 

efectes de resoldre qualsevol urgència que es pogués ocasionar fora de les  

  

Segon.- No practicar liquidació atès que es tracta d’una obra de serveis.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.10. Àrea: Serveis Tècnics Municipals 

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

UBICACIÓ a nom de JMM 

 

Atès que en data 22 de Setembre de 2021 i registre d’entrada 2022/539, El Sr. JMM 

amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

3,75 kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 13 Gener de 2022 i registre d’entrada E/000033, es comunica  

la finalització de la instal·lació i s’adjunta la documentació sol·licitada. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de gener 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 

UBICACIÓ 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 

 

 

 

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

l’habitatge de la UBICACIÓ a nom de JBM 

 

Atès que en data 10 De Novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8005, El Sr. 

JBM amb DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 

d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

8,64 kw. aportant  la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

En data 20 Gener de 2022 i registre d’entrada 576 es comunica la finalització de la 

instal·lació i adjunta la documentació corresponent. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de gener 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 ctra. de Barcelona, 136 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 

 

 

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

l’habitatge UBICACIÓ a nom de JSF    

 

Atès que en data 21 Gener de 2022 i registre d’entrada 2022/539, El Sr. JSF amb 

DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 

per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 4,12 

kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 25 Gener de 2022 i registre d’entrada 2022/613, es comunica la 

finalització de la instal·lació i adjunta la documentació corresponent. 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data  26 de gener 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 

UBICACIÓ 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 

 

 

 

2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Pagament del 80% de l'import 2022 del conveni amb la Societat de 

caçadors    

 

Atès que en data 9 de juliol de 2014, es va signar el conveni per a l’establiment 

d’actuació en relació als senglars a diferents àmbits del municipi amb l’objecte 

d’establir actuacions per a la prevenció de danys i molèsties causades pel senglar en 

àmbits urbans, periurbans i xarxa viària del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 
(concretament, l’àrea privada de caça B-10.052). 

Atès que aquest conveni s’ha anat prorrogant anualment fins a l’any 2020 per 

voluntat d’ambdues parts  i que  en l’anualitat 2021 es van aprovar alguns canvis en 

el redactat del conveni, un dels quals és referent a la forma de pagament, que es 

convenia fer en dues fraccions: la primera a l’inici de l’activitat per un 80% i la segona 
i final en el moment de presentar la justificació. 

Vist l’informe de la tècnica de medi ambient 

 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar el pagament del 80% de l’import del conveni 2022 a la Societat de 

caçadors de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament del 80% de l’aportació 2022 

per import de 2.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3-170-489020 

Conveni col·laboració Societat de Caçadors del pressupost 2022. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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I a les 17:30 , es dóna 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  


