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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 de maig 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 5 de maig 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. JGL2022/15 Ordinari 28/04/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa al subministrament d'un escenari 
desmontable per al Centre Cívic i Cultural La fàbrica  

 

2.1.2. Adjudicació de la contractació relativa als serveis de monitoratge d'activitats 
esportives organitzades  de l'àrea d'esports. 

 
2.1.3. Adjudicació de les obres de reparació de les pistes exteriors de tenis i pàdel 

de les instal·lacions esportives de Pinedes del Castellet 
 

2.1.4. Adjudicació dels serveis de manteniment dels espais enjardinats de les 
instal·lacions esportives municipals de Pinedes del Castellet  

 

2.1.5. Retorn de la garantia definitiva de la contractació consistent en el lloguer de 
dos camions pel servei de recollida d'escombraries  

 
2.1.6. Retorn de la garantia definitiva de la contractació del servei de menjador de 

l'escola bressol l'Alzina (any 2014) 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic activitats esportives per nova situació Exp. 2019/03534. 

 
2.4. Serveis Tècnics 

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

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

carrer UBICACIÓ a nom de CMM 

 
2.4.3. Aprovació Pla de Seguretat i Salut del Condicionament del gual de la Font de 

Sant Cristòfol 
 

2.4.4. Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació per la 
Direcció d'obra i Coordinació de SS de les obres d’Urbanització del camí de vianants 

al carrer Fonteta, entre el camí de Can Feu i el carrer Font del Gat, de Santa Eulàlia 
de Ronçana, a l’empresa PROIDO CONSULTORS, SL 

 

2.4.5. Exp.436/2022 - Aprovar llicència per piscina al carrer UBICACIÓ 
 

 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 

2.5.1. Aprovació de la liquidació de la campanya dels vals de descompte “Santa 
Eulàlia s’ho val” 2021 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 28 d’abril de 2022, la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
1.1. JGL2022/15 Ordinari 28/04/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa al subministrament d'un 

escenari desmontable per al Centre Cívic i Cultural La fàbrica     

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a l’adquisició d’un escenari 

desmuntable i un carro per activitats diverses de l’ajuntament, i d’acord amb el 
previst a l’article 16 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 9.395,58 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de subministraments és de 15.000 euros (IVA exclòs) 

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

d’eludir una licitació per la via ordinària. 
 

Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/181 de data 28 d’abril de 2022. 
 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  
 

Vista l’oferta presentada per l’empresa Grup Viada Mataró, SL amb CIF B64461312 
que ascendeix a la quantia de 9.395,58 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 d’un 
escenari desmuntable i un carro per activitats diverses de l’ajuntament, a l’empresa 

Grup Viada Mataró, SL, per un import de 9.395,58 euros (IVA exclòs)  
 

Segon.- Autoritzar i Disposar l’import de 11.368,65 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 1-920-629002 del pressupost de 2022 en concepte de 
compra d’escenari. 

 
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. 
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Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 
de l’expedient. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.2. Adjudicació de la contractació relativa als serveis de monitoratge 

d'activitats esportives organitzades  de l'àrea d'esports.    

 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, es va 

aprovar l’expedient per a contractació relativa als serveis de monitoratge d'activitats 
esportives organitzades  de l'àrea d'esports 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’ha presentat una que es 

relacionen a continuació: 
 

 

Denominació 
social 

NIF Registre 
d'entrada ESQUEMES 

INFORMÀTICS, 

S.L. 

B61247060 ENTRA-2022-2621 

 
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.  

 
Vist l’informe de la tècnica d’esports de data 3 de maig de 2022 en la que es 

quantifiquen les hores estimades a realitzar l’exercici 2022. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Adjudicar el contracte de serveis de monitoratge d'activitats esportives 
organitzades  de l'àrea d'esports, a l’empresa Esquemes Informàtics SL per un import 

global de 32.291,60 euros (IVA exclòs) corresponent a 902 hores/anuals estimades, 
per un termini de dues anualitats a comptar des del 15 de maig de 2022. 

 

Segon.- Disposar l’import de 7.463,24 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 
9-341-226093 Departament d’Esports corresponent a 123 hores de l’activitat 

Caminem i 48 hores de l’activitat de la Gent gran estimades per la tècnica d’esports 
pel període 16 de maig de 2022 a 31 de desembre de 2022. 

 
Tercer.- Disposar l’import de 4.146,25 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 

9-342-227060 Professionals Independents Esports corresponent a 52 hores de 
l’activitat Running Adults i 43 hores de l’activitat Trail running infantil estimades per 

la tècnica d’esports pel període 16 de maig de 2022 a 31 de desembre de 2022. 

 
Quart.-  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. 
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Cinquè.- 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 

 
 

2.1.3. Adjudicació de les obres de reparació de les pistes exteriors de tenis 

i pàdel de les instal·lacions esportives de Pinedes del Castellet    
 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022, es va 
aprovar l’expedient per a contractació de les obres de reparació de les pistes exteriors 

de tenis i pàdel de les instal·lacions esportives de Pinedes del Castellet. 
 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 1 que es 
relacionen a continuació: 

 

 

 

Denominació 

social 

NIF Registre 

d'entrada GREENCOURT, 
SL 

B65971616 ENTRA-2022-2508 

 

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 reparació de les pistes exteriors de tenis 

i pàdel de les instal·lacions esportives de Pinedes del Castellet, a l’empresa 
Greencourt SL per un import global de 45.201 euros (IVA exclòs).  

 
Segon.- Disposar l’import de 23.000 euros a l’aplicació pressupostària: 9-342-

632000 Inversions Pinedes Àrea 3 i 31.693,21 euros a l’aplicació pressupostària 9-
342-632000 Inversions Pinedes Àrea 5 (total de 54.693,21 euros). 

 
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 
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2.1.4. Adjudicació dels serveis de manteniment dels espais enjardinats de 
les instal·lacions esportives municipals de Pinedes del Castellet     

 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022, es va 

aprovar l’expedient per a contractació dels serveis de manteniment dels espais 
enjardinats de les instal·lacions esportives municipals de Pinedes del Castellet. 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 6 que es 

relacionen a continuació: 

 

 

Denominació 
social 

NIF Registre 
d'entrada 

JOSE MARIA 

PINEDA 

ANDRADES 

52159117Q ENTRA-2022-2551 

SERVEIS 

INTEGRALS DE 

FINQUES 

URBANES SL 

B60322955 ENTRA-2022-2701 

JARDIPI SL B62366448 ENTRA-2022-2702 

Agro Serveis 

Catalunya S.C.P. 

J63921902 ENTRA-2022-2713 

SIRVENT 

PAISATGISME I 

SERVEIS S.L.U 

B67329698 ENTRA-2022-2714 

PAU RIERA BOSCH 47915167A ENTRA-2022-2716 

 
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 dels espais enjardinats 

de les instal·lacions esportives municipals de Pinedes del Castellet, a l’empresa Jardipi 
SL per un import global de 27.890,00 euros (IVA exclòs), per un termini de dues 

anualitats. 
 

Segon.- Disposar l’import de 14.925,35 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-342-212006, corresponent a 7.175,30 euros (IVA inclòs) a la 
posada al dia de la instal·lació i 7.750,05 euros (IVA inclòs) corresponent al 

manteniment de 7 mesos ( de juny a desembre de 2022) 
 

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. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.5. Retorn de la garantia definitiva de la contractació consistent en el 

lloguer de dos camions pel servei de recollida d'escombraries     
 

En data 26 d’abril de 2022 i amb registre d’entrada 2022/2910 l’empresa Llovenet 
SL ha presentat sol·licitud de retorn de la fiança dipositada per garantir la correcta 

execució del contracte de subministrament en modalitat de lloguer de dos camions 

pel servei de recollida d'escombraries de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de medi ambient, de conformitat amb 
l’execució del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Atès que han estat complertes les obligacions derivades del contracte obrant en 

l’expedient 2018/820, i transcorregut el termini de garantia, sense que hagi  resultat 
cap responsabilitat per part de la contractista. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança d’import de 2.910 euros i 2.970 euros, 
dipositada per Llovenet SL, per garantir la correcta execució del contracte de 

subministrament en modalitat de lloguer de dos camions pel servei de recollida 
d'escombraries de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a Intervenció i a la part contractista. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.6. Retorn de la garantia definitiva de la contractació del servei de 
menjador de l'escola bressol l'Alzina (any 2014)    

 

En data 11 d’abril de 2022 i amb registre d’entrada 2022/2641 l’empresa Aramark 
Servicios de Catering SL ha presentat sol·licitud de retorn de la fiança dipositada per 

garantir la correcta execució del contracte del servei de menjador de l’escola bressol 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica d’educació , de conformitat amb 

l’execució del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Atès que han estat complertes les obligacions derivades del contracte obrant en 

l’expedient, i transcorregut el termini de garantia, sense que hagi resultat cap 
responsabilitat per part de la contractista. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança d’import de 13.094,20 euros dipositada per 
Aramark Servicios de Catering SL, per garantir la correcta execució del contracte del 

servei de menjador de l’escola bressol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a Intervenció i a la part contractista. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació O/2022/17 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/17 d’import 53.191,38 

euros. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic activitats esportives per nova situació Exp. 

2019/03534.    
 

Vist l’informe de l’educador social de data 3 de maig de 2022, es determina concedir 
un ajut pel pagament de l’activitat esportiva per nova situació, donada la seva 

condició de refugiat del conflicte vèlic a Ucraïna.   
 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Atorgar un ajut d’activitat esportiva pel sol·licitant de l’expedient 

2019/03534 , per 3 mesos (de maig a juliol) pel gimnàs Fit Time,  per un import de 
45 euros mensuals més la matricula de 30 euros, sent un import total de 165 euros.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’activitat esportiva per un import total de 165 

euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària: nº 2-231-480014 

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

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

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

 
Atès que en data 21 De febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1347, TRA 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 3,0 kw. 

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

Atès que en data 26 d’abril de 2022 amb registre 2990 es comunica la finalització de 

la instal·lació i s’adjunta la documentación corresponent. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 d’abril 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 

 

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

l’habitatge del carrer UBICACIÓ a nom de CMM  
 

Atès que en data 24 de gener de 2022 i registre d’entrada 2022/632, CMM 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 5,4 kw. 
aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 

Atès que en data 26 d’abril de 2022 amb registre 2932 es comunica  la finalització 
de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 d’abril 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. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.3. Aprovació Pla de Seguretat i Salut del Condicionament del gual de la 

Font de Sant Cristòfol    
 

Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per OBRES I PAVIMENTS LLOVET per al 
condicionament del gual de la font de Sant Cristòfol, al T.M. de Santa Eulàlia de 

Ronçana, 

 
I vist l’informe favorable del tècnic Coordinador en Seguretat i Salut Sr. Jaume Valentí 

Santiago, designat per l’execució dels treballs; 
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Nomenar el Sr. Jaume Valentí Santiago, col.legiat nr. 17.01178.0 al Col.legi 

d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona, com a 
Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 

 
Segon.- Nomenar el Sr. Jaume Valentí Santiago, col.legiat nr. 17.01178.0 al Col.legi 

d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona, com a Director 
de les obres. 

 
Tercer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat OBRES I PAVIMENTS LLOVET  

per al condicionament del gual de la font de Sant Cristòfol, al T.M. de Santa Eulàlia 

de Ronçana. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.4. Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació per 

la Direcció d'obra i Coordinació de SS de les obres d’Urbanització del camí 
de vianants al carrer Fonteta, entre el camí de Can Feu i el carrer Font del 

Gat, de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empresa PROIDO CONSULTORS, SL    
 

Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la contractació per la Direcció 
d'obra i Coordinació de SS de les obres d’Urbanització del camí de vianants al carrer 

Fonteta, entre el camí de Can Feu i el carrer Font del Gat, 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 3.925,61 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000 euros. 
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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 3.925,61 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 d’Urbanització del camí de vianants 

al carrer Fonteta, entre el camí de Can Feu i el carrer Font del Gat, de Santa Eulàlia 

de Ronçana, a l’empresa PROIDO CONSULTORS, SL., per un import 3.925,61 euros 
(IVA exclòs). 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 1532 609015 

Vorera camí Can Sabater (c. Fonteta, entre camí de Can Feu ...) del pressupost 2022, 
l’import de 4.749,99 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. 
 

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 

 
 

2.4.5. Exp.436/2022 - Aprovar llicència per piscina al UBICACIÓ 

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

2022/436 16  per piscina particular al carrer UBICACIÓ 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials, 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/436 16 de AGM per piscina particular al 
UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

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

 
2. El pressupost de referència de les obres (Pr), s’estableix en 13.771 Euros. 

 
3. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 
o similars (inclosa la caseta on s’ubica l’equip de depuració): 

 

 
 

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

autorització. 
 

5. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 
de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 
6. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 

compliment al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat y salut en les obres de construcció. 

 

7. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 

de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 
 

8. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 
del que s’estableix a la fitxa PU-3 Font d’Abril, inclosa al Document C2, del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 

682,51€, la fiança d’elements urbanístics per import de 273,00€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 

2.5.1. Aprovació de la liquidació de la campanya dels vals de descompte 
“Santa Eulàlia s’ho val” 2021    

 

Atès que en data 16 de novembre de 2021, es varen aprovar per Junta de Govern 
Local les bases reguladores del sorteig de premis dins la campanya “Santa Eulàlia 

s’ho val” organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

 
 

Atès que els comerços i serveis adherits a la campanya han presentat les 
justificacions dels vals en els terminis establers i s’ha procedit al seu pagament, 

segons la següent relació:  

 
 

Talons entregats 10.000,00 

Talons entregats pels comerços i pagats per 

ajuntament 9.520,00 

Talons pendents de bescanviar 480,00 

 

Distribució comerços on s'ha comprat: 

  

NOM DEL COMERÇ 
IMPORT 

FACTURAT 

CAN FERRER 1.060,00 

CAN MARANGES 630,00 

UNI HOME 550,00 

PEIXOS MARINA 510,00 

OPTICA DURAN  510,00 

CENTRE ESTETICA BEAUTY 500,00 

IMMA PERRUQUERS  440,00 

PROXIM SUPERMERCATS 390,00 

PETRO SANTA EULÀLIA SL 380,00 

FARMACIA VELA 380,00 

BEAUTY  370,00 
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L'ERA 310,00 

NATURA BY CARLES PINA 280,00 

PERRUQUERIA LAIA BONET 230,00 

TOT PILATES 220,00 

PROXIM SUPERMERCAT 220,00 

LA VOSTRA PIZZA 200,00 

SALUT VETERINARIA  SL 200,00 

REYES CASCH CARRY SL 200,00 

QUEVIURES CA LA LOLI 190,00 

REST.LA MAMA 170,00 

CAN VILA NOU 170,00 

ASINFOR INFORMÀTICA 150,00 

REST. LA MAMA 150,00 

BAR LA FABRICA 130,00 

CARNISSERIA STA.EULÀLIA 130,00 

VETERINARIA CAN PILÉ 110,00 

CPL SANTA EULALIA 100,00 

REST.CAN FARELL 100,00 

JOVANI 90,00 

FARMACIA SALAYET 80,00 

Carnisseria Sta. Eulàlia 70,00 

REST CAN FARELL 70,00 

PASTISSERIA DAVID 70,00 

MARKETPINSOS 60,00 

PERRUQUERIA STYLE 50,00 

EL QUIOSC 30,00 

TAXI SER 20,00 

TOTAL 9.520,00 
 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 3 de maig de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Segons l’establert en l’apartat 3. Obligacions per als establiments 

participants a la campanya, a partir de la data de finalització de la campanya, els vals 
es consideraran caducats i no seran abonats. Per tant es proposa donar de baixa els 

vals no bescanviats per un import de 480 euros i que es concreten a continuació: 

 

TALÓ IMPORT 

110 20,00 

214 20,00 

215 20,00 

216 20,00 
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217 20,00 

222 20,00 

252 20,00 

253 20,00 

316 20,00 

350 20,00 

351 20,00 

354 20,00 

355 20,00 

382 20,00 

383 20,00 

396 20,00 

397 20,00 

520 10,00 

535 10,00 

545 10,00 

546 10,00 

550 10,00 

563 10,00 

564 10,00 

613 10,00 

615 10,00 

629 10,00 

636 10,00 

641 10,00 

645 10,00 

648 10,00 

TOTAL 480,00 

 
 

 

Segon.- Aprovar el tancament i la liquidació de la campanya “Santa Eulàlia s’ho val” 
2021 tenint en compte els vals justificats i els vals no bescanviats. 

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

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 18:55 , 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. 
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L’Alcalde    Secretària  


