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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 de març de 2022 

 
 

 

 
Assisteixen 

 
L’Alcalde  

Francesc Bonet Nieto 
 

Regidors: 
Jordi Orriols Vilaró 

Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa 

Excusen la seva assistència: 
 

Personal tècnic: 
Sergi Ferrer, TAG 

Maria Poble, Arquitecta 
Jordi Lorente, Enginyer 

 

 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 

hores del dia 24 de març 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. JGL2022/10 Ordinari 17/03/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.Adjudicació de la contractació relativa als serveis de manteniment d'alguns espais 
enjardinats del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1.Aprovació Conveni i Minuta tipus 2022 del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona 
 

2.2.2. Aprovació de factures 
 

2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

carrer UBICACIÓ a nom de MAL 

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

carrer UBICACIÓ a nom de JPA 
 

2.3.3.Exp.2022/499 - Donar de Baixa la llicència de gual del carrer UBICACIÓ 
 

2.3.4.Exp.2021/287 - Aprovar la construcción d'un HUA amb piscina al carrer 
UBICACIÓ 

 

2.3.5. Exp.2021/546 - Aprovar la llìcència per ampliar l'habitatge del carrer 
UBICACIÓ 

 
 

2.4. Cultura i Festes 
2.4.1. Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de 2aixa fixa de l’Àrea de 

Festes 
 

2.5. Joventut 

2.5.1. Justificació de pagament a justificar del Servei de Joventut 
 

2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Aprovació del conveni regulador de la subvenció a l'associació de comerciants 

"Ronçana Comerç Actiu" per l'execució d'actuacions de dinamització comercial i servei 
Porta’m per l'any 2022 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 17 de març de 2022, la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
1.1. JGL2022/10 Ordinari 17/03/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa als serveis de manteniment 

d'alguns espais enjardinats del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.    

 
Atès que en data 10 de febrer de 2022 la Junta de govern Local va aprovar l’expedient 

per a contractació dels serveis de manteniment d’alguns espais enjardinats de 
titularitat municipal. 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 2 pel Lot 

1 i 1 pel LOT 2, que es relacionen a continuació: 
 

 

Denominació 
social 

NIF Lots als 

que es 

presenta 

Registre 
d'entrada 

Fundacio 

Privada 

Vallès 

Oriental 

G60249737 2 ENTRA-2022-

1515 

Jardipi SL B62366448 1 ENTRA-2022-
1520 

Fundació Viver 

de Bell- lloc 

G65434896 1 ENTRA-2022-

1548 

 

 

 

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 dels serveis de manteniment d’alguns espais 

enjardinats de titularitat municipal, a l’empresa Jardipi SL per un import de 20.621,70 

euros (IVA exclòs), corresponent al LOT 1 i a la Fundació Privada Vallès Oriental per 
un import de 8.230,38 euros (IVA exclòs), corresponent al LOT 2. L’adjudicació de 

tots dos lots és per un termini de dues anualitats a comptar des de l’1 d’abril de 
2022.  

 
Segon.- Disposar l’import de 9.193,75 euros (corresponent al lot 1) i 3.734,53 euros 

(corresponent al lot 2) a l’aplicació pressupostària  1-171-210031 Conservació i 
manteniment jardins CAP, biblioteca, Can Naps, Escola Bressol i Altres, en concepte 

de serveis de manteniment d’alguns espais enjardinats de titularitat municipal. Els 

imports corresponen a 9 mensualitats (d’abril a desembre del 2022) amb IVA inclòs. 
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Tercer.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini de deu dies 
hàbils a partir de la notificació del present acord, constitueixi la garantia definitiva 

establerta als plecs 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. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació Conveni i Minuta tipus 2022 del Programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona    

 
 

Atès que el desembre de l’exercici 2011 la Diputació de Barcelona va crear el 
Programa de Crèdit Local (PCL), amb l’objectiu de reduir els costos financers dels 

préstecs destinats a inversions dels municipis de la província de Barcelona. 

 
Vistes les condicions financeres referents al PCL per 2022 negociades per la Diputació 

de Barcelona i que es resumeixen en: 
 

- Durada del contracte de préstec: 10 anys 

- Carència: 1 any 

- Sistema d’amortització: Trimestral 

- Períodes de liquidació d’interessos: Trimestrals 

- Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 

financera(*) - 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 

(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que 
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en 

aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes 

locals en el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre 
de 2014. En aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 

- Sense comissions ni cap altra despesa 

- Entitat Financera: BBVA 

- Subvenció de la Diputació de Barcelona dels interessos del préstec 

 
Atès que per participar en el PCL cal presentar la documentació requerida a través 

del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la Diputació de Barcelona que consisteix en: 
 

1.- Instància de sol·licitud del préstec signada per l’alcalde/ssa de 
l’ajuntament, conjuntament amb una sèrie de documentació econòmica i 

pressupostària que requereix l’entitat financera. 

 
 2.- Certificat de Secretaria en que s’acrediti que l’ajuntament ha aprovat: 

  - El Conveni Tipus Regulador de la Subvenció. 
  - La minuta tipus del préstec entre l’entitat financera i l’ajuntament. 

 
Atès que l’ajuntament a data del present acord, no ha aprovat el convenis tipus 

reguladors de la subvenció ni la minuta tipus del préstec entre l’entitat financera i 
l’ajuntament. 
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Vistos el pressupostos 2022, així com les modificacions de crèdit i de l’annex 
d’inversions realitzades fins la data en que es preveu l’execució de determinades 

inversions finançades amb préstecs.  
 

Vistos el conveni tipus regulador de la subvenció i la minuta tipus del préstec entre 
l’entitat financera i l’ajuntament. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni Tipus Regulador de la Subvenció concedida amb càrrec 
al Programa de Crèdit Local destinada a subsidiar els tipus d’interès dels préstecs 

contractats pels ajuntaments i EMD de la província de Barcelona per al finançament 
d’inversió en obres i serveis públics. 

 
Segon.- Aprovar la minuta tipus del préstec entre l’entitat financera i l’ajuntament, 

amb les condicions pactades entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera BBVA 

per 2022. 
 

Tercer.- Notificar l’aprovació del Conveni Tipus Regulador la subvenció i la minuta 
tipus del préstec entre l’entitat financera i l’ajuntament a la Diputació de Barcelona. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.2.2. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació O/2022/11 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/11 d’import 74.303,62 

euros. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
 

2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del carrer UBICACIÓ a nom de MAL    

 
Atès que en data 18 de novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8309, la Sra. 

MAL 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 

3,37 kw aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  
 

Atès que en data 15 de febrer de 2022 amb registre 1247 es comunica la finalització 
de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent.  
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 22 de març de 2021, 
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

carrer 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 
 

 

2.3.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del carrer UBICACIÓ a nom de JPA  

 
Atès que en data 8 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1041, el Sr. JPA amb 

DNI XXXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 
per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 5,35 kw 

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

Atès que en data 1 de març de 2022 amb registre 2022/1484 es comunica la 

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

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 22 de març de 2022, 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
carrer 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 

 

 
2.3.3. Exp.2022/499 - Donar de Baixa la llicència de gual del carrer 

UBICACIÓ 
 

Atès que La Junta de Govern Local en data 11 de març de 2004 es va aprovar llicència 
de gual al carrer UBICACIÓ, identificada amb la referència cadastral 

XXXXXXXXXXXXXX, amb número de gual 4/2004.  
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Atès que la Sra. MG amb RE 2136 de data 22 de març de 2022 ha sol·licitat la baixa 
del gual per no utilitzar-lo. 

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la baixa del gual 4/2004 del carrer UBICACIÓ, amb les següents 
condicions particulars:  

- Caldrà retirar la placa de gual de la façana de l’habitatge.  
- Caldrà retirar la pintura de la vorada (groc trànsit) 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.   

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.4. Exp.2021/287 - Aprovar la construcción d'un HUA amb piscina al 

carrer UBICACIÓ 
 

Atès que en FAE amb RE1825 de data 11/03/2021 ha demanat llicència d’obres per 

la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer UBICACIÓ. 
 

 
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 2021/287 25 de FAE per la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer UBICACIÓ, amb les següents 

condicions particulars: 
1. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació de la següent 

documentació: 
 

− Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, regulador dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el 

RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya, caldrà aportar el document 

d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 

hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en 
concepte de dipòsit per la posterior gestió.  

 
− Control de Qualitat. 
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− Designació de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres 

visada. 
 

− Programa de Control de Qualitat Visat. 
 

− Nomenament Contractista. 
 

2. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació per la construcció de l’habitatge, 

la base de la qual es determina d’acord amb el que es preveu a l’article 9è de 
l’Ordenança fiscal núm. 3 (OF3), sobre l’Impost de construccions, instal·lacions i 

obres. Serà el resultant del següent Pressupost d’Execució del Material: 
215.888,16 €. 

 

TIPUS SUP. 

M. 

Bàsic Cg Ct Cq Cu TOTAL 

HABITATG

E 180,11 511,00 0,95 1,20 1,00 1,80 188.858,30 

GARATGE 28,00 511,00 0,95 1,20 0,80 1,00 13.048,90 

PISCINA 30,00 511,00 0,95 1,20 0,80 1,00 13.980,96 

     

PRESSUPOST DE 

REFERÈNCIA 

215.888,1

6 

 
 

3. De l’esmentada Normativa Urbanística del POUM cal complir amb el què preveu 
l’article 128 i 129 referent a la normativa de regulació general de la zona de cases 

aïllades i regulació específica de les subzones (clau R6c).  

 
4. Els moviments de terreny i adaptacions topogràfiques s’ajustaran al que 

determina l’article 229 de la normativa de  les POUM: 
   

 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. 

 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 
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construir una xarxa de drenatge interior a la seva parcel·la, a fi de recollir 
les aigües de reg o pluja.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
5. La concessió de la present llicència comporta l'obligatorietat de donar compliment 

el que preveu l'article 128.2.i) Parets o murs de tancament del POUM:  

  Article 128.2.i) Parets o murs de tancament  
  Les parets o murs de tancament de parcel·la amb façana al carrer o espai 

d'ús públic, hauran de ser de material opac fins a una altura màxima 
d'1,00 m i la resta fins a un  

  màxim total d'1,60 m podrà complementar-se mitjançant tanques 
vegetals, enreixats metàl·lics o elements en gelosia. 

 
  Per a les tanques de separació entres parcel·les regirà allò disposat en el 

paràgraf anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de contenció 

de terres, només s'admetrà un sòcol massís de fins a 0,20 m sobre la 
rasant de coronament del mur. 

 
 

 
6. En cas de portar a terme la construcció d’unes escales exteriors d’accés a 

l’habitatge situades en les àrees de separació mínima a carrer i/o veïns, 
s’integraran totalment en el nivell definitiu exterior de terres. 

 

7. En cas que l’execució de les obres incloses en el present expedient, comportin 
una nova connexió amb la xarxa municipal de sanejament, caldrà:  

• Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 
• Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics 

municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 
• La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 

restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 
afectats per l'obra o la instal·lació. 

• Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 

clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 
 

8. L’habitatge resultant complirà amb les determinacions que s’estableixen en el 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 
(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  
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9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions determinades als documents bàsics 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. En cas que l'execució de les obres incloses en el present expedient, comportin la 

instal·lació d'una grua-torre, caldrà tramitar l’autorització específica d’acord amb 
les prescripcions que consten en la  Instrucció tècnica complementària ITC MIE-

AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre 
per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de 

juny (BOE 17.07.03).  
 

12. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador dels residus.  

 
13. No obstant el carrer que dona façana a la parcel·la disposa dels serveis urbanístics 

bàsics assenyalats a l’article 27 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), atès 
que la mateixa està inclosa al PU- Can Marquès, la finca romandrà afectada a les 

obligacions derivades de la fitxa normativa del POUM per aquest àmbit i, 
particularment a abonar la part que proporcionalment li pertoqui per a 

l’acabament/adequació de les obres d’urbanització un cop realitzats els projectes 

d’urbanització i reparcel·lació corresponents. 
  

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

10.699,85€, la fiança d’elements urbanístics per import de 4.279,94€, i la placa 
d’obres per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.5. Exp.2021/546 - Aprovar la llìcència per ampliar l'habitatge del carrer 

UBICACIÓ 
 

Atès que RMS amb RE de data 28/04/2021 ha demanat llicència d’obres per 
l’ampliació de l’habitatge del 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: 
 

http://parcel.la/
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2021/546 48 de RMS per  l’ampliació de 
l’habitatge del UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

 
1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació de la 

següent documentació: 
 

- Nomenament del contractista. 
- Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 

de 21 de juliol, regulador dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el 
RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya, caldrà aportar el document 
d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 

la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en 

concepte de dipòsit per la posterior gestió.  
 

2. De l’esmentada Normativa Urbanística del POUM cal complir amb el què preveu 

l’article 128 i 129 referent a la normativa de regulació general de la zona de cases 
aïllades i regulació específica de les subzones (clau R6b).  

 
3. Els moviments de terreny i adaptacions topogràfiques s’ajustaran al que 

determina l’article 229 de la normativa de  les POUM: 
   

 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. 

 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.  
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4. La concessió de la present llicència comporta l'obligatorietat de donar compliment 

el que preveu l'article 128.2.i) Parets o murs de tancament del POUM:  

  Article 128.2.i) Parets o murs de tancament  
  Les parets o murs de tancament de parcel·la amb façana al carrer o espai 

d'ús públic, hauran de ser de material opac fins a una altura màxima 
d'1,00 m i la resta fins a un  

  màxim total d'1,60 m podrà complementar-se mitjançant tanques 
vegetals, enreixats metàl·lics o elements en gelosia. 

 
  Per a les tanques de separació entres parcel·les regirà allò disposat en el 

paràgraf anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de contenció 

de terres, només s'admetrà un sòcol massís de fins a 0,20 m sobre la 
rasant de coronament del mur. 

 
5. En cas de portar a terme la construcció d’unes escales exteriors d’accés a 

l’habitatge situades en les àrees de separació mínima a carrer i/o veïns, 
s’integraran totalment en el nivell definitiu exterior de terres. 

 
6. En cas que l’execució de les obres incloses en el present expedient, comportin 

una nova connexió amb la xarxa municipal de sanejament, caldrà:  

• Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 
• Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics 

municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 
• La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 

restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 
afectats per l'obra o la instal·lació. 

• Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 
clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 

 

7. L’habitatge resultant complirà amb les determinacions que s’estableixen en el 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 
(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  

 
 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions determinades als documents bàsics del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació. 

 
9. 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).  

 
10. En cas que l'execució de les obres incloses en el present expedient, comportin la 

instal·lació d'una grua-torre, caldrà tramitar l’autorització específica d’acord amb 
les prescripcions que consten en la  Instrucció tècnica complementària ITC MIE-
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AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre 
per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de 

juny (BOE 17.07.03).  
 

11. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador dels residus.  

 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

868,47€, la fiança d’elements urbanístics per import de 347,39€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.4. Cultura i Festes 

2.4.1. Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa de l'Àrea 
de Festes    

 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/78 amb data de resolució de 25 de 

febrer de 2022 s’atorga la bestreta de caixa fixa al Sr. MANEL IMEDIO BERNARDO 
per despeses de l’Àrea de Festes de conformitat amb l’establert a l’article 73 del RD 

500/1990 i del 190.3 del RDL 2/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals per poder atendre despeses. 
 

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 
ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2020.  
 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 
 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

JUSTIFICAT 

IMPORT 

RETORNAT 

2022/78 Manel Imedio Bernardo Àrea de Festes  1000  992,73 7,27 

 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa adjuntat, així com 

les corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5-338-226092: Festes Populars. Festa Major – 

Hivern – Estiu – Reis – ETC. 
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  JUSTIFICACIÓ BESTRETA FESTES  

1.000,00 

€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 2/1/2022 Laca per barbes i perruques de Reis mags Proxim Supermercats B66982604 3,3 

2 3/1/2022 Material decoratiu per carrosses Reis mags Maxmium Store S.L. B67490581 20,9 

3 3/1/2022 Laca per barbes i perruques de Reis mags Proxim Supermercats B66982604 1,65 

4 4/1/2022 

Malla de plàstic per protecció carrosses de 

Reis Maxmium Store S.L. B67490581 5,95 

5 4/1/2022 Material decoratiu per carrosses Reis mags Mundia 15, S.L. B66541848 25,41 

6 5/1/2022 
Brides i cablejat per muntatge de so 
carrosses Reis Maxmium Store S.L. B67490581 5,7 

7 7/1/2022 

Compra de caixes N8 86L per material Reis 

mags Maxmium Store S.L. B67490581 79,75 

9 8/1/2022 Àpats diversos del volntariat de Reis 2022 
Jerusalen Iracheta 
Ruzafa 43505369H 247,45 

10 13/1/2022 

Plàstic de bombolla per embalatge carrosses 

Reis Maxmium Store S.L. B67490581 44,2 

11 13/1/2022 Film estirable per embalatge carrosses Reis 
Promotora del Garraf, 
S.A. 

A-
08941700 25,06 

12 15/1/2022 

Bosses d'escombraria per emmagatzematge 

material  Proxim Supermercats B66982604 2,45 

13 22/1/2022 
Esmorzar de germanor amb voluntaris 
cavalcada Reis 

Domènec Maspons 
Guàrdia 52158843H 127,7 

14 24/2/2022 

Imperdibles i precintos per concurs de 

Carnestoltes  Maxmium Store S.L. B67490581 9,75 

15 24/2/2022 

Material divers per concurs Carnestoltes 

infantil  Esther Cañellas Roca 68791338K 27,8 

16 25/2/2022 
Croissants diversos per berenar carnestoltes 
infantil 

Francesc Ruiz 
Capdevila 52147789G 179,85 

17 25/2/2022 Begudes per berenar carnestoltes infantil Lluis Estrany Roger 33899865G 119,21 

18 26/2/2022 
Sopar artistes i treballadors Rua de 
Carnestoltes 

Jerusalen Iracheta 
Ruzafa 43505369H 66,6 

        TOTAL 992,73 € 

   

 
 

Segon.- Reposar la bestreta de caixa fixa de 1000€ atorgada per Decret d’Alcaldia al 
Sr. Manel Imedio Bernardo 

 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment 

 
 

 
2.5. Joventut 

2.5.1. Justificació de pagament a justificar del Servei de Joventut    
 

Atès que a data 9 de febrer de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 

a justificar: 
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Servei Perceptor Import euros 

Servei de Joventut OPM 792,28 

 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 

estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 
de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 

Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 
pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 792,28 euros 

dels quals han estat pagats 792,28 euros.  

 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 

corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 
de 792,28 euros a càrrec de la partida pressupostària Servei de Joventut, aplicació: 

2022–9–924–226025 

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

Municipal. 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 

2.6.1. Aprovació del conveni regulador de la subvenció a l'associació de 
comerciants "Ronçana Comerç Actiu" per l'execució d'actuacions de 

dinamització comercial i servei Porta’m per l'any 2022    

 
Vist que l’associació de comerciants “Ronçana Comerç Actiu” desenvolupa tasques de 

dinamització comercial al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana i es compromet a la 
contractació d’una persona física o jurídica per a la gestió professional de la 

dinamització comercial del municipi, 
 

Vist que des de l’àrea de Serveis Socials d’aquest ajuntament, l’any 2016 es va iniciar 
un nou servei de transport específic anomenat “Porta’m”, amb l’objectiu de facilitar 

l’accés als serveis bàsics com el CAP, les farmàcies i els diferents comerços del 

municipi, a les persones més grans de 65 anys amb mobilitat reduïda. 
 

Vist que per tirar endavant amb aquest servei i, més concretament, per donar 
resposta a les demandes de productes alimentaris del municipi, es va demanar a 

 
DATA CONCEPTE TERCER NIF PARTIDA 

DESPE

SA 

1 9/2/2022 

Enviament cartes 

d’invitació a l’Assemblea 
Jove 2022 

Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, 
S.A. 

A8305240
7 

2022–9–924–
226025 

792,28 
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l’associació de comerciants “Ronçana comerç Actiu” la gestió de les comandes i 
l’entrega d’aquests productes als beneficiaris del Porta’m. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció a l’associació de comerciants 

“Ronçana Comerç Actiu” per l’ l'execució d'actuacions de dinamització comercial i 

servei Porta’m per l'any 2022 
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5-430-489021 Conveni de col·laboració amb 

Ronçana Comerç Actiu per un import de 6.500 euros. 
 

Tercer.- Facultar a l’alcalde, Francesc Bonet Nieto, a signar l'esmentat conveni 
regulador entre les parts. 

 

Quart.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

3. Propostes urgents 
3.1. Secretaria 

3.1.1. Aprovació del contracte assistencial d'allotjament temporal 

d'urgència social     
 

Atès que davant la greu situació de crisi humanitària de les persones refugiades que 
busquen asil a Europa, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol contribuir a 

l’esforç humanitari en l’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció 
internacional i/o apatrídia, apàtrides i refugiades en sintonia amb la tradició solidària 

i de defensa dels drets humans del municipi.  
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, vol realitzar actuacions d’acollida 

i inclusió de persones sol·licitants de protecció internacional i/o apatrídia, apàtrides i 
refugiades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana i complementar els recursos de 

què disposa el Programa estatal d’acollida i integració de persones sol·licitants de 
protecció internacional i/o apatrídia, apàtrides i refugiades a través de facilitar l’accés 

a l’habitatge a aquestes persones. 
 

Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb el que s’estableix l’article 47 i 
següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el model de contracte assistencial d’allotjament temporal d’urgència 

social, degut a la situació excepcional i puntual que requereix d’una actuació 
immediata per cobrir les necessitats bàsiques d’allotjament. 
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Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del present conveni. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 17:20, 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  


