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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 d'abril 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: 
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 

hores del dia 7 d'abril 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. JGL2022/12 Ordinari 31/03/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovar el cofinançament  de l'actuació subvencionada  per part de la Diputació  
per a la redacció de l'Avantprojecte del cobriment de la pista exterior annexa al 

pavelló. 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures. 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2016/1223 per al subministrament 

elèctric. 
 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/01008 per suport acadèmic. 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
UBICACIÓ a nom de JCC 

 
2.4.2. Autorització per poder realitzar un festival en commemoració del dia 

internacional de la dansa, el proper dia 29 d’abril, a nom de l'escola de dansa 
TRACKDANCE 

 

2.4.3. Exp.22/354 - Aprovar enderroc edificació carrer UBICACIÓ 
 

2.4.4. Exp.2021/1763 - Aprovar la devolució fiança per la construcció d'una piscina 
al carrer UBICACIÓ 

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

carrer UBICACIÓ a nom de JGF 
 

2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Pagament final conveni caçadors 2022 
 

2.6. Ensenyament 
2.6.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament 

per a la prestació del servei públic de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l'IES La Vall del Tenes pel curs 2021-2022. 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 7 d'abril de 2022, la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 

 
1.1. JGL2022/12 Ordinari 31/03/2022 
 
2. Propostes 
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2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovar el cofinançament  de l'actuació subvencionada  per part de la 

Diputació  per a la redacció de l'Avantprojecte del cobriment de la pista exterior 

annexa al pavelló.    
 

Atès que la Diputació de Barcelona ens ha concedit uns recurs tècnic cofinançat, 
consistent en la redacció de l’Avantprojecte del cobriment de la pista exterior annexa 

al pavelló per import de 10.164,00 euros amb un cost total de 14.520,00 euros. 

 
Atès que com a condició prèvia a què la Diputació de Barcelona iniciï l’actuació, caldrà 

que l’ajuntament aprovi el compromís de cofinançament del 30% del seu cost. 
   

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el cofinançament de l'actuació subvencionada  per part de la 

Diputació, consistent en la redacció de l'Avantprojecte del cobriment de la pista 
exterior annexa al pavelló, per import de 4.356,00 euros que representa el 30% del 

cost total de l’actuació. 
 

Segon.-  Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària del pressupost general de 
l’Ajuntament 1-151-227063 “Redacció i direcció projectes” per import de de 4.356,00 

euros  
 

Tercer- Notificar aquest acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i a la Diputació de 

Barcelona 
 

 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures.    
 

Vistes les factures de la relació O/2022/13 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/13 d’import 46.368,77 

euros. 
 

 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2016/1223 per al subministrament 

elèctric.    
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 4 d’abril de 2022, per l’ajut econòmic 

d’urgència social per al subministrament elèctric, al sol·licitant de l’expedient 
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2016/1223, 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 elèctric al 

sol·licitant de l’expedient 2016/1223,  referent a la factura de 16 de febrer de  155,12 
euros i de 13 de març de 127,40 euros, sent un import total de 282,52 euros.   

 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 

d’urgència social  per un import total de 282,52 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  famílies i adults :  urgència social núm. 2-231-

480012.  
 

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

 

 

 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/01008 per suport acadèmic.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 1 d’abril de 2022, és convenient un suport 
acadèmic domiciliari, donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per garantir 

un sa i correcte desenvolupament personal. 
 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.-Concedir un ajut econòmic d’urgència social per suport acadèmic, pel 
sol·licitant de l’expedient 2014/01008, per suport acadèmic domiciliari realitzat pel 

centre REIR Recursos Educatius per la Infància en Risc, de març a juny del 2022, pel 
100% del cost, sent un import total de 1.128,86 euros.  

  
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 1.128,86 

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.  
 

Santa Eulàlia de Ronçana, 5 d'abril de 2022 

 

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

UBICACIÓ a nom de JCC  
 

Referència Cadastral  XXXXXXXXXXXXXX 
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Atès que en data 27 de desembre de 2021 i registre d’entrada 2021/9407, el Sr. JCC 

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 

3,60 kw aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar, 
 

Atès que en data 30 de març de 2022 amb registre 2279 es comunica la finalització 
de la instal·lació adjuntant la documentació corresponent, 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 31 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 
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. 

 
 

 

 

2.4.2. Autorització per poder realitzar un festival en commemoració del dia 

internacional de la dansa, el proper dia 29 d’abril, a nom de l'escola de dansa 

TRACKDANCE    
 
Atès que en data 22 de març de 2022 i nº de registre 2022-2015, la Sra. IRINA 

PINEDA FRANCH amb DNI 47921784L, sol·licita autorització per poder realitzar un 
festival en commemoració del dia Internacional de la dansa, el proper dia 29 d’abril 

a l’aparcament del carrer Josep Irla, davant de l’escola de dansa TRACKDANCE, 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 30 de març de 2022, 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable una exhibició de dansa a la ubicació 
sol·licitada 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 autorització.  

 
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 temporal, essent responsable el titular d’aquesta,  
dels desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar 

a càrrec seu, sota supervisió municipal.  
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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.  
 

8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada 
de materials que s’hagin pogut utilitzar.  

 
9.- L’activitat es limitarà al dia 29 d’abril de 2022, exclusivament en horari de 16.00-

20.00 hores.  

 
Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

Santa Eulàlia de Ronçana, 5 d'abril de 2022 

 

 

2.4.3. Exp.22/354 - Aprovar enderroc edificació carrer UBICACIÓ 
 

Atès que en RESTAURANIGO S.L. amb RE1449 de data 24/02/2022 ha demanat 
llicència d’obres per enderroc d’edificació al 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 2022/354 12 de RESTAURANIGO S.L. enderroc 

d’edificació al carrer UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 
 

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

 
a) un document d'acceptació que sigui 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 a la posterior gestió. Tot l’indicat és per 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.  



 

JGL2022-13 Ordinari 7-04-2022  Pàgina 7 de 10 

b) full d’assumpció de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució. 
 

2. Durant l’execució dels treballs d’enderroc, caldrà minimitzar la pols 
generada, adoptant aquelles mesures que en minimitzin la seva propagació a 

l’atmosfera (recs periòdics, ús de veles de protecció als vehicles que transportin 
les runes, humectació de les runes, col·locació de veles a les zones 

d’abassegament, neteja de la calçada del carrer, ...). 
 

3. 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 i salut en les obres de construcció. 

 
4. 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. 

 
5. 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). 
 

6. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 
compliment al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

 
7. Previ a l’enderroc, el promotor haurà de realitzar els tràmits oportuns amb la 

companyia subministradora elèctrica, per tal que els treballs d’enderroc no 

afectin al subministrament elèctric ni a les finques limítrofs. 
 

8. 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.  

 
9. 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-14 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 €, la 

fiança de gestió de runes per import de 90,15€ i la placa d’obres per import de 

12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

http://parcel.la/
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2.4.4. Exp.2021/1763 - Aprovar la devolució fiança per la construcció d'una piscina 

al carrer UBICACIÓ 
 
Atès que RJM amb RE1672 de 04/03/2022 ha demanat la devolució de les fiances 

d’obres de Llicències d'Obres 2021/1763 105 per les obres de piscina 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 les fiances d’obres de la Llicència d'Obres  
2021/1763 105 de RJM per les obres de piscina al carrer  UBICACIÓ, d’import 164,24 

euros.  
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

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

carrer UBICACIÓ a nom de JGF  
 
Referència Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Atès que en data 7 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1015, el Sr. JGF 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 3,4 kw. 
aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 4 de març de 2022 amb registre 2409 es comunica la finalització 

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

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 6 d’abril 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 Estiu, 1 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. 

 

 

 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Pagament final conveni caçadors 2022    
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Vist 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). 

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

d’ambdues parts.  

Vist 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 i que la primera fracció ja va ser pagada i ara la Societat 

de caçadors presenta la justificació per al pagament del 20% restant. 

Vist l’informe de la tècnica de medi ambient que constata que les factures 

presentades es consideren vàlides i suficients, ja que segons conveni les despeses 
acceptades poden ser de guardes de seguretat, veterinàries associades a incidents 

durant les batudes o aguaits, material relacionat amb l’activitat de caça i/o  

d’activitats divulgatives o formatives, i l’import justificat sobrepassa l’import atorgat. 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la justificació del conveni 2022 amb la Societat de caçadors de Santa 

Eulàlia de Ronçana. 

 
Segon.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament del 20% restant de l’aportació 

2022 per import de 500 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3-170- 
489020 Conveni col·laboració Societat de Caçadors del pressupost vigent. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 
2.6. Ensenyament 
2.6.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 

l'Ajuntament per a la prestació del servei públic de transport escolar no obligatori 

dels alumnes de l'IES La Vall del Tenes pel curs 2021-2022.    
 

Vist el conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 

l’Institut la Vall del Tenes per al curs 2021-2022. 
 

Atès que manifesten l’interès d’ambdues parts per col·laborar per a la prestació del 
servei escolar per al curs 2021-2022. 

 

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni a formalitzar amb el Consell Comarcal i 

l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut la Vall del Tenes per al curs 2021- 

2022. 
 

Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament per 
import de 9.088,95 euros al Consell Comarcal amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

7 - 4411- 465004. 

 
Tercer- Facultar a l’alcalde per a la seva signatura del conveni.  

 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades. 

 
 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

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  


