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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 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: 
Sergi Ferrer, TAG 

Maria Poble, Arquitecta 
Jordi Lorente, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
A la Casa Consistorial, essent les 18:30 

hores del dia 21 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. JGL2022/13 Ordinari 07/04/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovació del Conveni entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’adhesió de l’Ajuntament 

a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) 

en l’àmbit de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
 

2.1.2. Adjudicació de les obres de millora de les cunetes i del camí de vianants del 
Camí de la Rovira  

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures  
 

2.2.2. Aprovació del compte justificatiu del pagament a justificar de Comunicació. 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Aprovació de l'ocupació de via publica en motiu de la DIADA Sant Jordi 2022 
 

2.3.2. Exp.2021/1721 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per instal.lació de 
plaques al UBICACIÓ 

 
2.3.3. Exp.2022/468- Aprovar llicència per enderroc piscina al carrer UBICACIÓ 

 

2.3.4. Exp.2022/437 -Aprovar llicència per reforma interior al carrer UBICACIÓ 
 

2.3.5. Exp.2021/1455 - Instal.lar senyal indicativa a la carretera de Barcelona 
 

2.3.6. Exp.74/2022 - Arporvar llicència per la instal.lació de plaques solars a 
UBICACIÓ 

 
2.3.7. Exp.577/22 - Aprovar llicència per la instal.lació de plaques solars a 

UBICACIÓ 

 
2.3.8. Adjudicar PROIDO CONSULTORS, SL mitjançant la figura del contracte menor 

la contractació per la Direcció d'obra i Coordinació de SS de les obres de de Millora 
de cunetes i del camí de vianants al Camí de la Rovira, de Santa Eulàlia de Ronçana 

 
2.3.9. Aprovar la primera certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze de 

Setembre 
 

2.3.10. Ass. 341/22 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per la instal.lació 

plaques 
 

2.4. Cultura i Festes 
2.4.1. Aprovació bases específiques per la concessió de subvencions a entitats locals-

culturals i convocatòria pública per l'exercici 2022 
 

2.5. Esports 



 

JGL2022-14 Ordinari 21-04-2022  Pàgina 3 de 18 

2.5.1. Proposta Aprovació Bases Generals de Subvencions per Entitats i Activitats 
2022 

 
2.5.2. Proposta Aprovació Bases Específiques i Convocatòria Subvencions entitats i 

activitats esportives .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. JGL2022/13 Ordinari 07/04/2022 
 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació del Conveni entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a 
l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències 

i Seguretat de Catalunya (Rescat) en l’àmbit de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil    

 
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Protecció Civil, sobre la proposta  de 

conveni de col·laboració en matèria de protecció civil amb aquells ajuntaments que 

disposen d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) per a la seva adhesió a 
la Xarxa de comunicacions RESCAT per a la  cessió  gratuïta  dos terminals destinats 

al voluntariat de protecció civil.  
 

Vist que l’objecte del conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de  
a la xarxa Rescat, per ser utilitzada per l’AVPC en les comunicacions amb el CECAT, 

per tal d’informar en temps real de les dades sobre sinistres greus i dels riscos 
significatius en curs que pugui conèixer, amb la finalitat de millorar la protecció de la 

població en aquests supòsits. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’adhesió de l’Ajuntament 
a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) 

en l’àmbit de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de  

Catalunya. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.1.2. Adjudicació de les obres de millora de les cunetes i del camí de 
vianants del Camí de la Rovira     
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Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 3 de març de 2022, es va 

aprovar l’expedient per a contractació de les obres de millora de les cunetes i del 
camí de vianants del Camí de la Rovira. 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 3 que es 

relacionen a continuació: 
 

 

Denominació 
social 

NIF Registre 
d'entrada ASFALTS i 

Equips de 

Vialitat S.L. 

B67195453 E/000116-2022 

Asfaltos Barcino 
SL 

B66533456 ENTRA-2022-2137 

ASFALTS DE 

L'ANOIA, S.L. 

B63343206 ENTRA-2022-2157 

 

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 les obres de millora de les cunetes i del camí de 
vianants del Camí de la Rovira, a l’empresa Asfalts i Equips de Vialitat SL per un 

import global de 55.784,08 euros (IVA exclòs).  
 

Segon.- Disposar l’import de 67.498,73 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1-1532-619003. 

 
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari 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 de factures     
 

Vistes les factures de la relació O/2022/14 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/14 d’import 202.533,68 
euros. 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2.2. Aprovació del compte justificatiu del pagament a justificar de 

Comunicació.    
 

Vist que en data 24 de març de 2022 es va aprovar la concessió del següent 

pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

  Servei de Comunicació   BPT 530,00 € 

 

 
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 següents 

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 527,00 € 

euros. 
 

Es proposa 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 

527,00  euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9/924/22620. 

 

 DATA CONCEPTE TERCER NIF PARTIDA DESPESA 

1 19/04/222 PUBLIBUZON Sociedad 
estatal 

correos y 
Telégrafos, 

S.A 

A83052407 22022-
000-2425 

527,00 € 

 
 

Segon.- Es retornen 3 euros a Tresoreria en concepte de sobrant. 

 

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

Municipal. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3. Serveis Tècnics 
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2.3.1. Aprovació de l'ocupació de via publica en motiu de la DIADA Sant Jordi 
2022    

 
Atès que en data 2 de Març de 2022 i nº de registre 1596, ARL, amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de roses, per la diada de 
Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022, a la zona propera al Condis. 

 
Atès que en data 18 de Març de 2021 i nº de registre 1979, ERG, amb DNI 

XXXXXXXXX, en representació del IES Vall Del Tenes, sol·licita autorització per 

instal·lar 3 parades de roses, per la diada de Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022,  a 
les zones de la Bimba - Torrent - Camp de futbol 

 
Atès que en data 25 de Març de 2022 i nº de registre 2214, MAB, amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de roses, per la diada de 
Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022, a la zona propera a la escola d’idiomes Helen 

Doron 
 

Atès que en data 1 de Març de 2022 i nº de registre 1558, JJP,  amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de roses, per la diada de 
Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2021, a la zona de la benzinera. 

 
Atès que en data 18 de novembre de 2021 i nº de registre 8313, MBP, amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de roses, per la diada de 
Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022, a la zona de La Sala i la farmàcia.  

 
Atès que en data 29 de Març de 2022 i nº de registre 2266, ECR, amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de roses i llibres, per la 

diada de Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022, a la carretera de Barcelona, 100, davant 
de Can Ferrer. 

 
Atès que en data 26 de Març de 2022 i nº de registre 2219, ELE, amb DNI 

XXXXXXXXX, en representació de CUP Santa Eulàlia sol·licita autorització per 
instal·lar 1 parada de Promoció de projecte polític, per la diada de Sant Jordi, dia 23 

d’Abril de 2022, a la carretera de Barcelona, als voltants de Can Ferrer.  
 

Atès que en data 29 de Març de 2022 i nº de registre 2266, HEM , amb DNI 

XXXXXXXXX, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de venda de polseres 
Solidaries Candela, per la diada de Sant Jordi, dia 23 d’Abril de 2022, a la carretera 

de Barcelona, als voltants de can Ferrer. 
 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 19 d’abril de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable l’ocupació de la via pública per la ubicació 
sol·licitada amb els següents condicionants: 

 
1.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran 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 temporal, essent responsable el titular de la llicència 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.- L’activitat es limitarà al dia 23 d’abril de 2021. 
 

 

Segon.- Aprovar l’import de 22,00 euros per parada en concepte de “altres tipus de 
venda ambulant de forma esporàdica” segons Ordenança fiscal nº 16, exempta les 

parades d’interès social. 
 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.2. Aprovar la primera certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça 
Onze de Setembre    

 
Vista la primera certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze de Setembre, 

corresponent als treballs executats durant el mes de març del 2022, signada per la 
direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, pels representants de l’empresa 

contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodriguez i Montserrat 

Peiris Peiris, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la primera certificació i factura corresponent (número 2480/2022 - 
2022/1133)  d’import de 20.914,56 euros (IVA inclòs) 
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Segon.-  Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre, per un import de 20.914,56 
euros, corresponent a la 1a certificació de les obres de Remodelació de la Plaça Onze 

de Setembre, de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.3. Ass. 341/22 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per la 
instal.lació plaques    

 
Atès que en INTERIORISMO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GRUPO COBO 

SL amb RE 23/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la 
comunicació prèvia d’obres 2022/341 43  per la instal·lació de plaques solars a 

l’habitatge del carrer 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 corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número 2022/341 43  per la instal·lació de plaques solars a 

l’habitatge del carrer Avet, 25, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.4. Exp.2021/1721 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per 

instal.lació de plaques al carrer UBICACIÓ 

 
Atès que en RMS amb RE 23/03/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runes 

de la comunicació prèvia d’obres 2021/1721 163  per instal.lació de plaques solars 
al carrer UBICACIÓ 

 
Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials,  

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

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runes de RMS corresponent a la 
comunicació prèvia d’obres amb número 2021/1721 163 per instal·lació de plaques 

solars al carrer UBICACIÓ, d’import 30,05€.  
  

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

2.3.5. Exp.2022/468- Aprovar llicència per enderroc piscina al carrer 
UBICACIÓ 

 
Atès que en CONSFELIP SL amb RE 17/03/2022 ha demanat llicencia d’obres amb 

exp 2022/468 18  UBICACIÓ per anul·lació/reblert piscina al 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 2022/468 18 per enderroc de la piscina al 

UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  
 

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

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

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

 
4. 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. 
 

5. 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).  
 

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

245,38€, la fiança de gestió de runes per import de 30,05€ i la placa d’obres per 

import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.6. Exp.2022/437 -Aprovar llicència per reforma interior al carrer 
UBICACIÓ 

 
Atès que en NMC amb RE 13/03/2022 ha demanat llicencia d’obres amb exp 

2022/437 17 per reforma interior HUA (escala interior) al carrer 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 2022/437 17 de NMC reforma interior 
Habitatge unifamiliar aïllat (escala interior) al UBICACIÓ; amb les següents 

condicions particulars: 

 
1. Atès que la documentació tècnica presentada fa referència exclusivament al 

PROJECTE BÀSIC i considerant el que determina el Decret 282/1991 de 24 de 
desembre, referent a l’acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de 

la construcció d’habitatges, NO ES PODRAN INICIAR LES OBRES  de construcció, 
fins que s’hagi presentat a l’Ajuntament el PROJECTE EXECUTIU. La 

documentació aportada caldrà que correspongui amb allò que estableix a la Part 
I del Codi Tècnic de l’Edificació, Annex I. 

 

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

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

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

4. L’habitatge 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).  

 
5. 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. 
 

6. 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).  
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7. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 
compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat y salut en les obres de construcció.  
 

8. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 
del que s’estableix a la fitxa PU-14 Can Marquès, inclosa al Document C2, del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

 

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

499,79€, la fiança d’elements urbanístics per import de 199,92€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.3.7. Exp.2021/1455 - Instal.lar senyal indicativa a UBICACIÓ 

 
Vista la sol·licitud de ACC per col·locació de dos senyals informatives d’orientació 

comercial, en dos pals existents, amb el text: UBICACIÓ, als PK 9,928 i PK 
10,000, marge esquerra del tram urbà. 

 
Vist l’informe favorable de la Diputació de Barcelona, Area de Carreteres,  

 

Vist l’informe dels Serveis  Territorials,  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la col·locació a la via pública de dues senyals informatives 
d’orientació comercial, en dos pals existents, amb el text: UBICACIÓ, als PK 9,928 i 

PK 

10,000, marge esquerra del tram urbà, amb les condicions particulars següents: 

 
• La senyal s’haurà d’adequar a la Normativa de Trànsit vigent (mida de 

la senyal, el seu color i la lletra). 

• No es permetrà que la senyal, per la seva característica, sigui incompatible 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions 
o 

perquè pugui produir enlluernament, confusió o distracció a les persones 

usuàries de la via. 
• Es  replantejarà  la  situació  definitiva  de  la  senyal  pels  Serveis  Tècnics 

Municipals. 

• En la ubicació de la senyal s’haurà de complir amb el Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya. 

• La distància entre la vorada i la senyal serà com a mínim de 0,60 m. 

i situada aquesta a una alçada com a mínim de 2,30 m. En cas d’existència 
de cuneta, el suport es situarà sempre fora de la mateixa. Si no hi ha 
prou 
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amplada de vorera, caldrà situar el suport enganxat a la façana o tanca. 

• S’evitarà que unes senyals pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin 
altres elements del mobiliari urbà. 

• Prèviament a la instal·lació, si la senyal o el suport on ha d’anar col·locada 
aquesta,  està  situat  en  un  terreny  privat,  es  disposarà  de  l’oportuna 

autorització del propietari. 

• Prèviament a la instal·lació, si la senyal o suport on ha d’anar col·locat 

aquesta, està situat dins una zona d’influència, protecció o explotació d’un 
organisme públic (ACA, GENCAT, DIBA,...), es disposarà de l’oportuna 
autorització. 

• Serà responsabilitat del peticionari, la conservació i el manteniment de 

la senyalització, així com la seva reposició en cas de pèrdua del mateix a 
conseqüència d’un accident o altres. 

 

Segon.- La senyalització la instal·larà la brigada municipal d’obres. 

 
Tercer.- Aprovar la taxa d’import 213,10€ 

 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.8. Exp.74/2022 - Arporvar llicència per la instal.lació de plaques solars 

a UBICACIÓ 
 

Atès que en JDR amb RE 30/03/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/574 24  per 
la instal·lació fotovoltaica a UBICACIÓ; amb la bonificació del 50% de l’ICIO per la 

implantació de mesures mediambientals (OF7). 

 
Vist l’informe de la 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 2022/574 24 de JDR per la instal·lació 

fotovoltaica a UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 
 

1. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament un certificat 
de la correcta gestió dels residus provinents de l’execució de les obres, per 

tal 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.  

 
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 i salut en les obres de construcció. 
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
294,30€, amb la bonificació del 50% del ICIO per la implantació de mesures 

mediambientals (OF7), la fiança d’elements urbanístics per import de 183,07€, i la 
placa d’obres per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.9. Exp.577/22 - Aprovar llicència per la instal.lació de plaques solars a 

UBICACIÓ 
 

Atès que en VISTADOME SL amb RE 30/03/2022 ha demanat llicencia d’obres 
2022/577 25  per la  instal·lació fotovoltaica autoconsum UBICACIÓ, i la bonificació 

del 50% ICIO per la implantació de mesures mediambientals (OF3). 

 
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 2022/577 25 de VISTADOME SL per la  

instal·lació fotovoltaica autoconsum UBICACIÓ, amb les següents condicions 
particulars: 

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

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

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 i salut en les obres de construcció. 
 

  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
318,64€, amb la bonificació del 50% de l’ICIO per la implantació de mesures medi 

ambientals (OF3), la fiança d’elements urbanístics per import de 127,46€, i la placa 
d’obres per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.10. Adjudicar PROIDO CONSULTORS, SL mitjançant la figura del 
contracte menor la contractació per la Direcció d'obra i Coordinació de SS de 

les obres de de Millora de cunetes i del camí de vianants al Camí de la Rovira, 
de Santa Eulàlia de Ronçana    

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la contractació per la Direcció 

d'obra i Coordinació de SS de les obres de Millora de cunetes i del camí de vianants 

al Camí de la Rovira, a Santa Eulàlia de Ronçana, i d’acord amb el previst a l’article 
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

 
Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 

actuacions. 
 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 
quantia de 2.491,56 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000 euros. 

 
Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 

d’eludir una licitació per la via ordinària. 
 

Vista l’oferta presentada per l’empresa PROIDO CONSULTORS, SL., amb CIF 
B66263849, que ascendeix a la quantia de 2.491,56 euros (IVA exclòs). 

 
En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació per la 

Direcció d'obra i Coordinació de SS de les obres de de Millora de cunetes i del camí 

de vianants al Camí de la Rovira, de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empresa PROIDO 
CONSULTORS, SL., per un import 2.491,56 euros (IVA exclòs). 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 1532 619003 

Camí de la Rovira del pressupost 2022, l’import de 3.014,79 euros (IVA inclòs) 
corresponent a la Direcció d’obra i Coordinació de SS. 

 
Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 
quantia establerta per aquesta modalitat de contractació. 

 
Quart.- Nomenar al l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques i Tècnic Superior en 

Prevenció de Riscs Laborals, Alberto Gutiérrez Luz, col·legiar número 50.063-C, com 
a Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
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Cinquè.- Nomenar a l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Antoni Jiménez Carballido, 
col·legiar número 14.692, com a Director de les obres. 

 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Cultura i Festes 

2.4.1. Aprovació bases específiques per la concessió de subvencions a 
entitats locals-culturals i convocatòria pública per l'exercici 2022    

 
Atès que en el Pressupost per l’exercici 2022 hi ha una aplicació pressupostària amb 

un import de 20.500 euros destinat a les subvencions per entitats culturals  (2-334-
489001 Subvencions a entitats Locals- culturals). 

 
D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i el 

Reglament que la desenvolupa. 

 
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats culturals.  

 
Vist l’informe de la tècnica de cultura en relació a l’aprovació de les bases específiques 

per a la concessió de subvencions a entitats locals culturals de Santa Eulàlia de 
Ronçana i la convocatòria pública per l'exercici 2022”. 

 
 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la 

concessió de subvencions a entitats locals-culturals.  
 

Segon.- Aprovar la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions 
a entitats locals-culturals de Santa Eulàlia de Ronçana, totes elles amb subjecció a 

les bases generals i específiques aprovades.  

 
Tercer.- Autoritzar a l’aplicació  pressupostària 2-334-489001 Subvencions activitats 

a entitats locals/culturals amb l’import màxim de 20.500 euros, import que 
configurarà el límit de les subvencions.  

  
Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 

mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de 
la corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en 

aquest Ajuntament. 

 
Cinquè.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància segons el model 

específic, adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament i amb la mateixa 
s’acompanyaran els documents que estableixen les bases, en el termini d’un mes a 

comptar des del primer dia d’exposició pública de la convocatòria.  
 

 
2.5. Esports 
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2.5.1. Proposta Aprovació Bases Generals de Subvencions per Entitats i 
Activitats 2022    

 
Atès que en el Pressupost per l’exercici 2022 hi ha una aplicació pressupostària amb 

un import de 20.500 euros destinat a subvencions a entitats locals-culturals (2-334-
489001 Subvencions a entitats locals-culturals) i una aplicació pressupostària amb 

un import de 4.000 euros destinat a les subvencions per activitats esportives (9-341-
489010 Subvencions activitats esportives). 

 

D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats culturals i esportives,  

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

 
ACORDS 

 

Primer.- Aprovar les bases generals que han de regir la convocatòria de per a la 
concessió de subvencions a entitats i activitats culturals i esportives  

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 

mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de 
la corporació. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.5.2. Proposta Aprovació Bases Específiques i Convocatòria Subvencions 

entitats i activitats esportives .2022    
 

Atès que en el Pressupost per l’exercici 2022 hi ha una aplicació pressupostària amb 
un import de 4.000 euros destinat a les subvencions per activitats esportives  (9-

341-489010  Subvencions activitats esportives)  

    

D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 

Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats esportives.  
 

Vist l’informe de la tècnica d’esports en relació a l’aprovació de les bases específiques 
per a la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia 

de Ronçana i la convocatòria pública per l'exercici 2022”. 
 

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

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la 

concessió de subvencions a entitats i activitats esportives.  
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Segon.- Aprovar la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions 
a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia de Ronçana, totes elles amb 

subjecció a les bases generals i específiques aprovades.  
 

Tercer.- Autoritzar a l’aplicació  pressupostària 9-341-489010 Subvencions activitats 
esportives l’import màxim de 4.000 euros, import que configurarà el límit de les 

subvencions.  
  

Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 

mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de 
la corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en 

aquest Ajuntament. 
 

Cinquè.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància segons el model 
específic, adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament i amb la mateixa 

s’acompanyaran els documents que estableixen les bases, en el termini d’un mes a 
comptar des del primer dia d’exposició pública de la convocatòria.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
3. Propostes urgents 

3.1. Secretaria 
3.1.1. Adjudicació mitjançant acord marc de l'ACM relatiu al 

subministrament de mobiliari urbà i parcs infantils de 6 banc model BCN21 
UB2    

 

Atès que en data 3 de febrer de 2022  es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a l’Acord marc de subministrament de parcs infantils  

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

Atès que existeix la necessitat d’adquirir 6 bancs model BCN 21 UB2. 
 

Vist el pressupost presentat per l’empresa Novatilu SL, relatius a les actuacions 
anomenades anteriorment.  

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Novatilu SL el 
subministrament de  serveis consistents en el subministrament de 6 bancs model 

BCN 21 UB2, per import de 894 euros (IVA exclòs) 
 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-171-210004, 

del pressupost 2022 l’import de 1.081,74 euros  (IVA inclòs) en concepte d’adquisició 
de 6 bancs. 

 
Tercer.- 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. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 18:50, 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  


