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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 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 17:00 

hores del dia 12 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 
 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 5 de maig de 2022, la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/16 Ordinari 05/05/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació bases específiques a regir en la convocatòria de 4 places de 

peó de brigada a través de plans d'ocupació    
 

Vistes les bases reguladores específiques que han de regir el procediment de selecció 
per a la cobertura de 4 places de peó de brigada del grup AP amb règim de contracte 

laboral temporal. 

 
Aquesta contractació de personal estarà finançada, en part, amb càrrec a l’ajut 

atorgat en el marc dels Plans d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona, catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2021-2023 

 
Atès que la Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per l’aprovació de les bases 

i de la convocatòria que han de regir el procés selectiu. 
 

Es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 

la cobertura de 4 places de peó de brigada del grup AP amb règim de contracte 
laboral temporal. 

 
Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria del procés selectiu per la cobertura 

de les places.  

 
Tercer.- Aprovar el model d’instància de sol·licitud per participar en el procés selectiu, 

que tindrà efectes de declaració responsable, de que es reuneixen totes i cadascuna 
de les condicions exigides en la convocatòria. 

 
Quart.- Publicar les bases de la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i a la pàgina web municipal www.ser.cat.   

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.2. Adjudicació del contracte de concessió del bar del centre cívic i 

cultural La Fàbrica    
 

Atès que en data 3 de febrer de 2022 la Junta de govern Local va aprovar l’expedient 
per a la contractació de 

http://www.ser.cat/


 

JGL2022-17 Ordinari 12-05-2022  Pàgina 3 de 18 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, s’ha presentat 1 proposta, de 

nom “Bar La Fàbrica” i que correspon a la Sra. Jerusalen Iracheta Ruzafa, que es 
relaciona a continuació: 

 

 
 

Vistes les actes, els informes i la proposta de la Mesa de Contractació de valoració de 

l’oferta presentada, que s’incorpora a l’expedient, i que fa proposta d’adjudicació. 
 

Es proposa l’adopció dels següents. 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Adjudicar el contracte de gestió del servei de bar i tasques de consergeria 
del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, a favor de la Sra. Jerusalen Iracheta Ruzafa, 

amb DNI 43505369 per un cànon a favor de l’ajuntament d’import 14.400 euros 

(sense IVA) per dues anualitats, igual que la durada del contracte (amb possibilitat 
de dues pròrrogues anuals). 

 
 

Segon.- Establir com a data d’inici del contracte, l’1 de juny de 2022.  
 

Tercer.- Aplicar, d’acord amb els Plecs Administratius Particulars, un termini de 
carència de dos mesos a partir de la data d’entrada en vigor del present contracte 

pel cobrament del cànon. Un cop finalitzat aquest termini, des de Serveis Econòmics 

s’emetrà un rebut mensual entre els dies 1 i 5 de cada mes per import de 600 euros 
+ IVA corresponent al cànon per l’explotació de les instal·lacions del bar del Centre 

Cívic i Cultural La Fàbrica. 
 

Quart. - Carregar, d’acord amb els Plecs Administratius Particulars, a partir de la data 
d’entrada en vigor del present contracte, un import mensual de 400 euros en 

concepte de despeses de subministrament elèctric assumit pel contractista. Aquest 
import es carregarà conjuntament amb el cànon mensual descrit al paràgraf anterior, 

excepte els dos primers mesos en els que el cànon té carència. A partir del segon 

any, l’import a satisfer en concepte de subministrament elèctric es determinarà en 
funció dels consums reals. 

 
 

Cinquè.- Requerir a l’adjudicatària 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. 
 

Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a l’àrea d’Intervenció, i publicar l’acord 

d’adjudicació al perfil del contractant. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/18 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/18 d’import 136.579,53 
euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
2.3.2. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts de sortides escolars  del 

curs 2022-23, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.    
 

Atenent que un dels objectius de les administracions, entre elles la local, és protegir 
a les famílies, però sobretot als infants, procurant que gaudeixin d’un adequat 

desenvolupament, tant en aspectes d’educació com d’alimentació. 

 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació a Catalunya, estableix com a principi rector 

del sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats 
i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres 

sostinguts amb fons públics.  
 

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als 
municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que 

són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 

proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. L’article 3.3 concretament defineix 
que els serveis socials s’adrecen a l’activitat de la prevenció de situacions de risc, a 

la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, 
entre d'altres. 

 
Així, aquesta voluntat de protecció es vol veure reflectida en l’establiment per part 

d’aquesta entitat local d’unes bases reguladores per la concessió d’ajuts de  sortides 
escolars. 

 

Aquestes bases afavoriran aquelles famílies que es troben en una situació de 
precarietat econòmica i/o social,  per tal que els menors tinguin l’oportunitat d’exercir 

efectivament el dret a participar en les activitats que des de l’escola s’organitzen, ja 
que formen part del procés d’aprenentatge i a més a més responen als objectius 

accés a l’educació, d’integració, socialització i de cobrir les seves necessitats bàsiques 
en unes condicions d’igualtat d’oportunitats. 
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Vist el document de bases reguladores d’ajuts de sortides escolars del curs 2022-
2023, 

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

 
ACORDS : 

 
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts de sortides escolars i la 

convocatòria corresponent  pel curs 2022-2023 de  l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana.  
 

Segon.- Fer públiques les bases per al seu coneixement, a través de la pàgina web 
municipal i pels mecanismes que es considerin més oportuns. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.3. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts de material escolar  del 

curs 2022-23, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.    
 

Atenent que un dels objectius de les administracions, entre elles la local, és protegir 
a les famílies, però sobretot als infants, procurant que gaudeixin d’un adequat 

desenvolupament, tant en aspectes d’educació com d’alimentació. 
 

Així, aquesta voluntat de protecció es vol veure reflectida en l’establiment per part 
d’aquesta entitat local d’unes bases reguladores per la concessió d’ajuts de material 

escolar. 

 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació a Catalunya, estableix com a principi rector 

del sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats 
i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres 

sostinguts amb fons públics.  
 

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als 
municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que 

són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 

proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. L’article 3.3 concretament defineix 
que els serveis socials s’adrecen a l’activitat de la prevenció de situacions de risc, a 

la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, 
entre d'altres 

 
Aquestes bases afavoriran aquelles famílies que es troben en una situació de 

precarietat econòmica i/o social,  per tal que els menors tinguin accés a l’educació i 
a cobrir les seves necessitats bàsiques en unes condicions d’igualtat d’oportunitats.             

 

Vist el document de bases reguladores d’ajuts de material escolar del curs 2022-
2023, 

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

 
ACORDS : 
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Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts de material escolar i la convocatòria 
corresponent  pel curs 2022-2023 de  l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  

 
Segon.- Fer públiques les bases per al seu coneixement, a través de la pàgina web 

municipal i pels mecanismes que es considerin més oportuns. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
 

2.3.4. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts d’activitats esportives del 
curs 2022-23, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.    

 
Atenent que un dels objectius de les administracions, entre elles la local, és protegir 

a les famílies, però sobretot als infants, procurant que gaudeixin d’un adequat 
desenvolupament, tant en aspectes d’educació com d’alimentació. 

 

Així, aquesta voluntat de protecció es vol veure reflectida en l’establiment per part 
d’aquesta entitat local d’unes bases reguladores per la concessió d’ajuts d’activitats 

esportives. 
 

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als 
municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que 

són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. L’article 3.3 concretament defineix 

que els serveis socials s’adrecen a l’activitat de la prevenció de situacions de risc, a 

la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, 
entre d'altres 

 
Aquestes bases afavoriran aquelles famílies que es troben en una situació de 

precarietat econòmica i/o social,  per tal que els menors tinguin accés a l’esport i a 
cobrir les seves necessitats bàsiques en unes condicions d’igualtat d’oportunitats.             

 
Vist el document de bases reguladores d’ajuts d’activitats esportives del curs 2022-

2023, 

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

 
ACORDS : 

 
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts d’activitats esportives i la 

convocatòria corresponent  pel curs 2022-2023 de  l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  

 

Segon.- Fer públiques les bases per al seu coneixement, a través de la pàgina web 
municipal i pels mecanismes que es considerin més oportuns. 

 
 

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 de  UBICACIÓ a nom de OMS  

 
Atès que en data 8 De setembre de 2021 i registre d’entrada 2021/6384, OMS amb 

DNI XXXXXXXXX fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 
per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 8,19 

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

Atès que en data 27 d’abril de 2022 amb registre 2938 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 de 
UBICACIÓ, s/n 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. Ass.2021/507 - Devolució fiança runa comunicat obra UBICACIÓ 

 
Atès que en MBS amb RE 22/04/2021  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa 

de la comunicació prèvia d’obres 2021/507 58  per les obres paviment exterior al 
UBICACIÓ,  

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runes MBS corresponent a la 
comunicació prèvia d’obres amb número 2021/507 58  per les obres paviment 

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

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.3. Exp,621/2022 - Aprovar llicència per una piscina al carrer UBICACIÓ 
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Atès que ACB amb RE 07/04/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/621 31  per 
construir una piscina al carrer UBICACIÓ; 

 
Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  

 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals,  

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

 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/621 31 de ACB per construir una piscina al 

carrer UBICACIÓ; amb les següents condicions particulars: 
 

 
1. El pressupost de referència de les obres (Pr), s’estableix en 20.314,80 euros. 

 

2. Al finalitzar les obres, caldrà declarar davant el Cadastre la construcció 
de la nova piscina. 

 
Consultades les dades públiques que consten a la “Sede electrònica del Catastro”, 

s’ha detectat que actualment consten per dita finca usos esportius (piscina i 
pista), que actualment no existeixen (piscina), o bé, deixaran d’existir un cop 

executada la piscina. Un cop finalitzades les obres, caldria també, realitzar 
davant el Cadastre una esmena de discrepàncies per tal de fer constar la realitat 

per a dita finca.  

 
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. 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/registre on s’ubica l’equip de depuració): 
 

 
 

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

autorització. 
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6. 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.  
 

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 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). 

 
9. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-17 Doctor Vàzquez, 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 

1006,84€, la fiança d’elements urbanístics per import de 402,73€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.4. Ass.2022/213 - Aprovar la devolució fiança runa M.Dèu Pilar, 5    

 
Atès que en RRS amb RE 03/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runes 

de la comunicació prèvia d’obres  2022/213 29  per les obres tanca al 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 RRS corresponent a la comunicació 
prèvia d’obres amb número  2022/213 29  per les obres tanca al carrer UBICACIÓ, 

d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.5. Exp.2019/871 - Aprovar la comunicación prèvia de primera ocupació 
i devolució de fiances de l'habitatge del carrer UBICACIÓ 

 
 

Vista la comunicació prèvia de primera ocupació amb expedient número 2019/871 
54, presentada en aquest Ajuntament per XCI, en representació d’AGM, amb la 
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finalitat de procedir a la primera ocupació de l’habitatge ubicat a UBICACIÓ, d’aquest 
municipi (expedient d’obres número Llicències d'Obres 2019/871 54, atorgada en 

data 21/11/2019). 
 

D’acord amb els informes tècnics i jurídics adjunts a l’expedient. 
 

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

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la comunicació prèvia de primera ocupació de l’habitatge ubicat a 

UBICACIÓ, d’aquesta localitat, d’acord amb els documents presentats en aquest 
Ajuntament.  

 
Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 72,46€.(OF7) 

 
Tercer.- Retornar la fiança de 2134,90€ a dipositats per tal de garantir la reposició 

dels Serveis a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 2007 per 

garantir l’expedient 102/2006 i 26/2008. 
 

Quart.- Retornar l’aval o fiança de 90,15€ dipositats per tal de garantir la gestió de 
runes a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 2007 per garantir 

l’expedient 102/2006 i 26/2008. 
 

Cinquè.- L’obtenció d’aquesta llicència permetrà l’obtenció de qualsevol 
subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 

o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 

industrials o mercantils. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.6. Aprovar pla seguretat i salut per les obres de millora de cunetes i del 

camí de vianants al Camí de la Rovira    
 

Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per Asfalts i Equips de Vialitat per les obres  

de millora de cunetes i del camí de vianants al Camí de la Rovira, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

 
I vist l’informe favorable del tècnic Coordinador en Seguretat i Salut, Sr. Alberto 

Gutiérrez Luz  designat per l’execució dels treballs; 
 

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

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per Asfalts i Equips de Vialitat, 

per les obres de millora de cunetes i del camí de vianants al Camí de la Rovira de 
Santa Eulàlia de Ronçana 

 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.7. Exp.2022/301- Aprovar llicència de piscina a l' UBICACIÓ 

 
Atès que en DMG amb RE 11/02/2022 ha demanat llicencia d’obres amb 2022/301 

11  per construir una piscina a l’ UBICACIÓ 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  

 
Vist l’informe de Secretaria,  

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/301 11 de DMG per construir una piscina 

a l’ UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

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

obligatòria i gratuïta a l’ajuntament del tram de la finca afectada pel xamfrà, 
establint l’execució de la nova tanca a l’alineació indicada al POUM, i duent a 

terme les obres d’urbanització del nou tram de vorera en xamfrà a càrrec de la 
propietat. Al document de cessió s’establirà que l’execució de les obres per 

alinear la tanca de la finca a la nova alineació i la urbanització del nou tram de 
vorera a cedir, es duran a terme quan per part de la propietat de la finca es 

vulgui reformar la tanca, o quan per motius de millora de l’accessibilitat de la via 

pública l’Ajuntament ho consideri oportú.   
 

2. El pressupost de referència de les obres (Pr), s’estableix en 12.568,50 
euros. 

 
3. Al finalitzar les obres, caldrà declarar davant el Cadastre la construcció 

de la nova piscina. 
 

4. 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.  

 
5. 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): 
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6. En cas de requerir ocupar la via pública, caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització. 
 

7. 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.  

 
8. 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. 
 

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

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

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

622,92€, la fiança d’elements urbanístics per import de 249,17€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.8. Exp.711/2022 - Aprovar llicència d'obres per la construcción d'una 

piscina al UBICACIÓ 

 
Atès que en ACZ amb RE 25/04/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/711 34  per 

la construcció d’una piscina 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 amb Llicències d'Obres 2022/711 34 de ACZ per 

la construcció d’una piscina al carrer UBICACIÓ, amb les següents condicions 
particulars: 

  



 

JGL2022-17 Ordinari 12-05-2022  Pàgina 13 de 18 

1.  El pressupost de les obres s’estableix en 8.306,76 euros. 
 

2. Al finalitzar les obres, caldrà declarar davant el Cadastre la construcció 
de la nova piscina. 

 
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. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 229) de la Normativa 
urbanística del POUM, que defineix les Modificacions de la topografia del terreny 

d’una parcel·la per edificar: 
 

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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5. 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/registre on s’ubica l’equip de depuració): 

 

f) Piscines, Cisternes, dipòsits o similars:  

Quan qualsevol d'aquests elements estiguin encastats respecte al nivell 
natural del terreny, hauran de guardar les següents separacions 

mínimes als diversos límits de la parcel·la:  

− 1,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 400 
m2 

− 2,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima fins a 
1.000 m2 

− 3,00 m si s'ubiquen en les subzones amb parcel·la mínima > 1.000 
m2 

Quan els esmentats elements sobresurtin més de 0,50 m respecte al 
nivell definitiu del terreny, hauran de guardar les separacions mínimes 

establertes per a les diferents subzones.  

 
 

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

 
7. 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.  
 

8. 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. 

 
 

 
 

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

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

 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
437,61€, la fiança d’elements urbanístics per import de 175,04€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
2.4.9. Exp.430/2021-Aprovar llicència per reforma habitatge (anul.lar 

escala e instal.lar marquesina) al UBICACIÓ 
 

Atès que MBR amb RE 07/04/2021 ha demanat llicencia d’obres 2021/430 37  per  
reforma habitatge (anul·lar escala i instal·lació marquesina) al UBICACIÓ.  
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Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2021/430 37 de MBR per reforma habitatge 
(anul·lar escala i instal·lació marquesina) al UBICACIÓ, amb les següents condicions 

particulars: 
 

1. L’executivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació prèvia del 
full d’assumeix de la Direcció de les obres esmenat. Al full d’assumeix hi 

ha de constar la superfície de reforma de l’anul·lació de l’escala i la nova 
marquesina. 

 

2. El pressupost de les obres s’estableix en 3.860 euros. 
 

3. Al finalitzar les obres, caldrà declarar davant el Cadastre la construcció 
de la nova marquesina. 

 
Un cop finalitzades les obres, caldria també, realitzar davant el Cadastre una 

esmena de discrepàncies per tal de fer constar la realitat per a dita finca, i fer-hi 
constar l’edificació annex a la piscina. 

 

4. Al finalitzar les obres, caldrà aportar 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.  

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

autorització. 
 

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). 
 

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. 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
273,44€, la fiança d’elements urbanístics per import de 109,38€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

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

 
2.4.10. Exp.2019/877 - Devolució fiança per enderroc al carrer UBICACIÓ 

 
Atès que en SRS amb RE 308 de 15/01/2020 ha demanat la devolució de les fiances 

d’obres de Llicències d'Obres 2019/877 56 per les obres de d’enderroc al carrer 
UBICACIÓ 

 

Atès que en data 5 de maig de 2022 s’ha aportat el certificat final d’obra,  
 

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 Llicència d'Obres 2019/877 
56 de SRS per enderroc al carrer UBICACIÓ, d’import 150 euros.  

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 

2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Sol.licitud ajut per a l'esterilització de gates de colònia 2021 GENCAT    

 
Vist que en data 29/04/2022 es publica al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/1173/2022, de 

19 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per fomentar la identificació i 
l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els  

municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2022 (ref. BDNS 621814). 
 

Vist que aquesta resolució inclou la subvenció de despeses d’esterilització de gates 

de colònies de gats de carrer durant l’any 2022. 
 

Vist l’informe de la  tècnica de medi ambient que constata que l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana va portar a terme durant l’any 2022 50 esterilitzacions de gates 

de colònies, susceptibles de ser subvencionades per aquesta línia i que va rebre per 
aquest concepte subvenció per part de la Diputació de Barcelona, d’un import de 

1.000,00 euros. 
 

Vistes les despeses resumides al quadre següent que són imputables i les quantitats 

susceptibles de ser subvencionades: 
 

Descripcio 

Import 
total 

justific
ant 

Import 

IVA 

Import 
imputat 

a l'acció 

Import 

imputat 
a la 

subvenci
ó 

Import 

imputa
t a 

altra 
subve

nció 

Òrga

n 
conc

eden
t 
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10 ESTERILITZACIONS GENER-
MARÇ 2021 661,16 138,84 800,00 0,00 800,00 

DIB
A 

8 ESTERILITZACIONS GENER 

FEBRER 2021 560,00 117,60 677,60 640,00 0,00  
CINC ESTERILITZACIONS 
COLÒNIES DE GATS DE CARRER 330,58 69,42 400,00 400,00 0,00  
CINC ESTERILITZACIONS 

COLÒNIES DE GATS DE CARRER 350,00 73,50 423,50 400,00 0,00  
13 esterilitzacions contracte 
menor Ester Sarto Jorba (Clínica 

Can Pilé) 859,50 180,50 

1.040,0

0 

1.040,0

0 0,00  
6 ESTERILITZACIONS GATS 
CARRER 420,00 88,20 508,20 480,00 0,00  
3 ESTERILITZACIONS JUNY 

2021 210,00 44,10 254,10 54,10 200,00 

DIB

A 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Sol·licitar la subvenció per fomentar la identificació i l'esterilització dels 
animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els  municipis de menys de 

10.000 habitants, per a l'any 2022 per un import total de 3.014,10 euros. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
 

2.6. Ensenyament 

2.6.1. Aprovació conveni col·laboració entre l'ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana  i Granollers Escena, S.L.U. per al desenvolupament del projecte 

Cantània 2022.    
 

Atès que des de l’any 2001 l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Cultural de 
Granollers van decidir impulsar el projecte Cantània de l’Auditori de Barcelona a 

Granollers amb una clara voluntat d’obrir-lo al conjunt dels nens i nenes de totes les 
escoles de la comarca. 

 

Atès que des de l’any 2002, coincidint amb la inauguració del Teatre Auditori de 
Granollers, el projecte Cantània té lloc a la Sala Gran del mateix Teatre Auditori en 

18 funcions que apleguen la participació de més de 90 escoles i 4.500 nens i nenes 
dels 33 municipis participants de la comarca del Vallès Oriental. 

 
Atès que el projecte musical i educatiu Cantània implica a mestres i alumnes amb 

l’objectiu de contribuir en la formació permanent dels especialistes de música i 
millorar l’educació musical dels alumnes que hi participen, mitjançant una vivència 

en directe i compartida amb nois i noies de diverses escoles del Vallès Oriental. 
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Atès des de l’any 2017 i conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
s’ha decidit buscar la implicació dels diferents municipis de les escoles i alumnes 

participants per contribuir en el finançament i cost per alumne que té el projecte. 
 

Atès que l’ajuntament de Santa Eulàlia participa com a col·laborador en el projecte 
Cantània. 

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

 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni col·laboració entre l’ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana i Granollers Escena S.L.U., empresa municipal responsable de la 
gestió del Teatre Auditori de Granollers, per al desenvolupament del projecte 

Cantània 2022.  
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament per import 

de 675€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-320-479000 Conveni Teatre 
Granollers Cantània. 

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

 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

I a les 17:35 , 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  


