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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 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 26 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. JGL2022/18 Ordinari 19/05/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de 29 lluminàries solars dins l'acord marc (lot 2.3) de l'ACM 
 

2.1.2. Proposta adjudicació del contracte de gestió de les instal·lacions esportives 

municipals i bar de Pinedes del Castellet de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

2.1.3. Aprovació retorn d'aval bancari a ABS Informàtica, SL 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. APROVACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR 2 GÀBIES SENGLAR 

 
2.2.2. Aprovació de factures 

 

2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Exp.1186/2021- Anul.lar la sol.licitud de llicència obres i retornar part ICIO 

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

UBICACIÓ a nom de LTF 
 

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

 

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

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

UBICACIÓ a nom de LLC 
 

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

 

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

 
2.3.8. Aprovar els preus contradictoris PC-03, PC-04, PC-05 i la tercera certificació 

per les obres de reforma i enderroc de 3 edificis existents en el recinte del camp de 
futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana de l'empresa ABOLAFIO 

CONSTRUCCIONS, SL 
 

2.3.9. Exp.604/22 - Aprovar llicència per reforma i ampliació de l'habitatge del 

UBICACIÓ 
 

2.3.10. Exp.622/22 - Aprovar llicència per obrir porta a Can Guardià 
 

2.3.11. Exp.103/22 - Aprovar llicència per reforma de l'habitatge del UBICACIÓ 
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2.3.12. Rectificar llicència 2021/134 55 atorgada per acord de data 25 de 
novembre de 2021, s'ha  detectat una sèrie d'errors materials  els quals, de 

conformitat a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre  
 

2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aportació Fundació Prevenció de Residus 2022 

 
2.5. Cultura i Festes 

2.5.1. Bases del concurs de disseny de la samarreta del vint-i-cinquè aniversari del 

Joc de Colors 
 

2.6. Esports 
2.6.1. Proposta de modificació del regim de pagament Conveni del Club Esportiu SE  

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 19 de maig de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 

 

 
1.1. JGL2022/18 Ordinari 19/05/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de 45 lluminàries solars dins l'acord marc (lot 2.3) de l'ACM    
 
Atès que en data 3 de juny de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc de serveis i 

subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), en concret als Lots. 2.2 

i 2.3. 
 

Atès que existeix la necessitat d’adquirir 45 lluminàries solars model SIC SOLAR, per 
tal d’executar les millores d’enllumenat del sector de Salve Regina. 

 
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Boquet, instal·lacions, 

manteniments i energia elèctrica , relatius a les actuacions anomenades 

anteriorment.  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Electricitat Boquet SL els 
serveis consistents en el subministrament de 45 lluminàries solars, per import de 

45.180 euros (IVA exclòs) 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 165 609026 

Enllumenats Diversos l’import de 54.667,80 euros (IVA inclòs) en concepte 
d’adquisició de lluminàries. 
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Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Electricitat 
Boquet 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. 

 

 

 

2.1.2. Proposta adjudicació del contracte de gestió de les instal·lacions esportives 

municipals i bar de Pinedes del Castellet de Santa Eulàlia de Ronçana    
 

Assumpte: Proposta adjudicació del contracte de gestió de les instal·lacions 
esportives municipals i bar de Pinedes del Castellet de Santa Eulàlia de 

Ronçana 

 

 

Atès que en data 25/4/2022 per decret d’alcaldia, es va aprovar l’expedient 2022/645 
i plecs de clàusules específiques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions 

esportives municipals i bar de Pinedes del Castellet. 
 

La convocatòria de la licitació es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública 
de Catalunya en data de 25 d’abril de 2022, essent l’últim dia per a la presentació 

d’ofertes el 9 de maig de 2022 a les 14:00 hores. L’import de la licitació màxima es 
va fixar en 7.200€ sense IVA 

 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, s’ha presentat 1 proposta, per 
part del Sr. Aitor Martín Maldonado, tal com indica el certificat de propostes 

presentades: 
 

 

 

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 de les instal·lacions esportives municipals i 
bar de Pinedes del Castellet de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor del Sr. Aitor Martín 

Maldonado, amb DNI 047809571T per un cànon a favor de l’ajuntament d’import 

6.000 euros (sense IVA) per any, i amb una durada inicial de contracte de 2 anys 
(amb possibilitat de dues pròrrogues anuals), i amb la resta de propostes incloses a 

l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
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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 500 euros 

+ IVA corresponent al cànon per la gestió de les instal·lacions esportives municipals 
de Pinedes del Castellet.  

 

 
Quart. – Fer constar, que d’acord amb els plecs, són a càrrec de l’adjudicatari el 

pagament dels diferents subministraments (llum, aigua i gas). 
 

 
Cinquè.- 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. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a l’àrea d’Intervenció, i publicar l’acord 
d’adjudicació al perfil del contractant. 

 
 

Santa Eulàlia de Ronçana, 17 de maig de 2022 
 

 

 

2.1.3. Aprovació retorn d'aval bancari a ABS Informàtica, SL    
 
En data 10/5/2022 i RE 2022/3279, el Sr. Juan Miguel Aguilar Martin, en 

representació de ABS Informática, SLU, presenta instància en què sol·licita el retorn 
de l’aval bancari de 1.966,94 euros dipositat en data 13/6/2014 a l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia, en virtut del contracte de serveis d’aplicacions informàtiques adjudicat. 

 
El contracte de subministrament i serveis d’aplicació informàtica va ser adjudicat per 

47.600 euros (IVA inclòs), per un termini de 4 anys.  
Ha transcorregut el termini, i s’ha acomplert per part de l’empresa ABS Informática 

SLU, en els termes de l’oferta presentada, i els conceptes a desenvolupar.  
 

Vist l’informe de Secretaria,  
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de l’aval bancari a ABS Informática, SL, d’import 

1.966,94, dipositat per garantir la correcta execució del contracte de 
subministrament i serveis d’aplicació informàtica. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.  

 

Santa Eulàlia de Ronçana, 23 de maig de 2022 
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2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. APROVACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR 2 GÀBIES SENGLAR    
 

Vist que a data 4 d’abril de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament a 
justificar: 

 

Servei Perceptor Import € 

COMPRA DE 2 GÀBIES DE 
SENGLAR  MEDI AMBIENT 749,60  

 
 

Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 

de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 

 
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 

pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 6,71 euros. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 

ACORDS: 
 

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

corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 
749,60  euros. 

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

Municipal. 
 

 

 

2.2.2. Aprovació de factures    
 
Vistes les factures de la relació O/2022/20 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures de la relació O/2022/20 d’import 52.252,21 euros. 
 

 

 

 
2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Exp.1186/2021- Anul.lar la sol.licitud de llicència obres i retornar part ICIO    
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Examinat, per aquests Serveis Territorials, l’expedient de 2021/1186 78  i la 

sol·licitud presentada al registre d’entrada de l’ajuntament el 04/05/22 amb número 
3188, en la que sol.licita la devolució de part de l’import pagat en concepte de 

sol.licitud de llicència d’obre per rehabilitar coberta al carrer Mare de Déu del Pilar, 
5, atès que les volen executar. 

 
L’ordenança fiscal núm. 7, on es regula la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, estableix en el seu article 6, sobre 

la Quota tributària, apartat 1.b, el següent: 
 
b. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 100 per cent de les que s’assenyalen en el número 

anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 

 
Tenint en compte l’establert en dit article, no s’admet la devolució de la Taxa. 

 
L’ordenança fiscal núm. 3, on es regula l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, estableix en el seu article 1, sobre el Fet imposable, el següent: 
 
Article 1r.- Fet imposable  
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del 

qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o 
urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de 

declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat 
de control correspongui a aquest Ajuntament. 
 

La mateixa ordenança estableix en el seu article 9, sobre Règim de declaració i 

d’ingrés, apartat 11, el següent: 
 
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per 
no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer 
el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme 

de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial 
a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en 
els termes previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la llei reguladora de 

les hisendes locals. 

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 726,60 euros corresponent a l’ICIO. per 

no haver iniciat les obres de rehabilitació coberta al UBICACIÓ, exp. 2021/1186/78. 
 

Segon.- No retornar l’import de 236,95 euros corresponent a la taxa (OF7) ni l’import 
de 11,85€ corresponent als documents administratius generats pel tràmit (OF 13). 

 
 

Tercer.- Arxivar la sol·licitud de llicència d’obres pel desistiment del promotor i la 
presentació de la renúncia del tècnic.  
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Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

 

2.3.2. Exp.622/22 - Aprovar llicència per obrir porta a Can Guardià    
 

Atès que na MPG amb RE 07/04/2022 ha demanat llicencia d’obres amb exp. 
2022/622 32  per substituir finestra per porta, sense modificar estructures a Can 

Guardià,   
 

Atès 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 2022/622 32 de MAITE PUIG GARCIA per 

substituir finestra per porta, sense modificar estructures a Can Guardià, amb les 
següents condicions particulars:  

 

1. De l’esmentada Normativa Urbanística del POUM cal complir amb el què preveuen 
els articles del títol setè, referent a la normativa de regulació general del sòl no 

urbanitzable i concretament els articles 178, 179 i 180 Espais rústics (clau N1).  

2. Les construccions autoritzades hauran de presentar una adaptació als models de 

construcció tradicional en aquest medi rural. Tots els paraments exteriors es 
tractaran com a façana, amb materials i colors acords amb el paisatge, evitant 

la introducció de contrastos estranys que desvaloritzin la imatge dominant en 
compliment de l’article 165 i 172 del POUM.  

3. Al finalitzar l’obra caldrà aportar el certificat de gestió de residus per un gestor 

autoritzat per tal d’acreditar la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
175,62€, la fiança d’elements urbanístics per import de 90,15€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

 

2.3.3. Exp.103/22 - Aprovar llicència per reforma de l'habitatge del UBICACIÓ 
 
Atès que en RTC amb RE de data 12/01/2022 ha demanat llicència d’obres per 

enderroc i rehabilitació de l’habitatge del UBICACIÓ 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
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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 2022/103 5 de RTC per  enderroc i rehabilitació 

de l’habitatge del UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  

1. Tanmateix, l’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació de 
la següent documentació: 

 
• Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 

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

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

d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 

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

concepte de dipòsit per la posterior gestió.  
 

• Assumeix de la direcció d’execució d’obra 
 

• Programa de control de qualitat 
 

• Nomenament contractista 

 
• Qüestionari d’estadística de l’edificació        

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

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

obres. Serà el resultant del següent Pressupost d’Execució del Material: 
126.599,64€ 

 

Resum del càlcul segons ordenances fiscals: 
                                                                                                

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

l’article 137 i 138 referent a la normativa de regulació general d’Edificació 
singular i regulació específica de les subzones (clau M1a).  

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

determina l’article 229 de la normativa de  les POUM: 
   
 Article 229. Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per edificar 

1. Són les modificacions de la topografia del terreny admeses, vinculades amb 
el projecte d’obres per una llicència urbanística d’edificació. 
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 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.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

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

el que preveu l'article 128.2.i) Parets o murs de tancament del POUM:  
  Article 128.2.i) Parets o murs de tancament  
  Les parets o murs de tancament de parcel·la amb façana al carrer o espai d'ús 

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

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

 

  Per a les tanques de separació entres parcel·les regirà allò disposat en el paràgraf 
anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de contenció de terres, només 
s'admetrà un sòcol massís de fins a 0,20 m sobre la rasant de coronament del 

mur. 

 

6. En cas de portar a terme la construcció d’unes escales exteriors d’accés a 
l’habitatge situades en les àrees de separació mínima a carrer i/o veïns, 

s’integraran totalment en el nivell definitiu exterior de terres. 

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

una nova connexió amb la xarxa municipal de sanejament, caldrà:  
• Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 

• Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics 
municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 
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• La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 
restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 

afectats per l'obra o la instal·lació. 
• Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 

clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 
 

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

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 

(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  
 

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

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

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

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

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

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

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

juny (BOE 17.07.03).  
 

 

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

6.274,53€, la fiança d’elements urbanístics per import de 2.509,81€, i la placa 
d’obres per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

2.3.4. Rectificar llicència 2021/134 55 atorgada per acord de data 25 de novembre 

de 2021, s'ha  detectat una sèrie d'errors materials  els quals, de conformitat a 

l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre     
 

1. Que examinat el document de la llicència 2021/134 55 atorgada per acord 
de data 25 de novembre de 2021, s'ha  detectat una sèrie d'errors 

materials  els quals, de conformitat a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre (PACAP) han de ser esmenats a l’objecte de possibilitar la  inscripció de 

la llicència en el registre de la propietat. 

 
2. Els errors materials detectats són: 

a. En la part expositiva de la llicència constava la següent condició de la 
mateixa “Atès que les parcel·les resultants estan incloses al 

PU-5 Carrer de la Muntanya, les finques romandran afectades 
a les obligacions derivades de la fitxa normativa del POUM per 
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aquest àmbit i, particularment a abonar la part que 
proporcionalment li pertoqui per a l’acabament/adequació de 

les obres d’urbanització un cop realitzats els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació corresponents”. Això no obstant, 

a causa d’un error material, aquesta condició no va ser oportunament 
traslladada a la part dispositiva de la mateixa.  

 
b. Inclusió errònia en la part dispositiva de la llicència  de la següent 

condició: “En compliment amb l’article 10.6 de la Llei 13/2015, 

de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària aprovada per 
Decret de 8 de febrer de 1946, i de l’article 36.2 del text refós 

de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 1/2004, de 5 de març, article 1, caldrà aportar la 

documentació requerida en el moment de la inscripció 
registral”. Aquesta inclusió constitueix un error material que al 

esmenar, en tant que aquesta és una competencia del registre dela 
propietat.  

 

3. Es justifica el caràcter d'error material d'aquests, entenent-se sempre com a 
error material, segons constant i nombrosa jurisprudència del Tribunal 

Suprem, aquell error que pot qualificar-se de (i) simples equivocacions 
elementals, sense que calgui acudir a interpretacions jurídiques aplicables i 

els quals poden ser identificats  basant-se, per a la seva apreciació, en les 
dades que ja consten en el propi expedient administratiu. 

 
 

 

 

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

UBICACIÓ a nom de LTF    
 
Referència Cadastral  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Atès que en data 29 De NOVEMBRE de 2021 i registre d’entrada 2021/8571, LRF 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 3,8 kw. 
i aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 9 De maig de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació i 

adjuntant la següent documentació corresponent. 
 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 20 de maig 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 
carretera de Barcelona, 179 compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de 
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l’Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars 
fotovoltaiques. 

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

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

UBICACIÓ a nom de JRC    
 

Referència Cadastral  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
Atès que en data 29 de març de 2022 i registre d’entrada 2022/1589, el Sr. JRC 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. 

i s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  
 

Atès que en data 3 de maig de 2022 amb registre 3125 es comunica la finalització 
de la instal·lació i adjuntant  la següent documentació corresponent. 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 20 de maig 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 Montblanc, 4B compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança 
fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars 

fotovoltaiques. 
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

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

UBICACIÓ a nom de MTP    
 

Referència Cadastral  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
Atès que en data 27 de novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8548, MTC 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 3,8 kw. 
i s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  

 
Atès que en data 11 de maig de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació 

adjuntant la documentació corresponent. 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 20 de maig 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 compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

 

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

UBICACIÓ  a nom de LLC    
 

Referència Cadastral  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
Atès que en data 24 d’agost de 2021 i registre d’entrada 2021/6053, LLC 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 3,25 kw. i 

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

Atès que en data 12 de maig de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació, 
adjuntant la documentació corresponent. 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 23 de maig de 2022, 

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

 
ACORDS: 

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

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 
núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

 

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

UBICACIÓ a nom de JUC    
 

 Referència Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Atès que en data 15 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1237, JUC  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 5,85 kw. i 

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

Atès que en data 12 de maig de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació, 

adjuntant la documentació corresponent. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 23 de maig de 2022, 
 

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

ACORDS: 
 

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

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 
núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

 

 

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

del UBICACIÓ a nom de ECT    
 
Assumpte: Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del UBICACIÓ a nom de ECT 

Referència Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Atès que en data 25 de novembre de 2020 i registre d’entrada 2020/7174, EL Sr. 

ECT 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 

3,25 kw. i aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  
 

Atès que en data 19 de maig de 2022 amb registre entrada 3564 es comunica la 
finalització de la instal·lació, adjuntant la documentació corresponent. 

 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 23 de maig de 2021, 

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

 
ACORDS: 

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

carrer Piscines, 5 compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança 
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fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars 
fotovoltaiques. 

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

 

 

2.3.11. Aprovar els preus contradictoris PC-03, PC-04, PC-05 i la tercera 

certificació per les obres de reforma i enderroc de 3 edificis existents en el recinte 

del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana de l'empresa 

ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL    
 
Vista l’acta d’acceptació dels preus contradictoris PC-03, PC-04 i PC-05 signat per la 

direcció d’obres, l’arquitecte Antoni Bantulà, i per l’empresa contractista, ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL,  

 

Vista la tercera certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’arquitecte 
Antoni Bantulà, i per l’empresa contractista, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar els preus contradictoris PC-03 Ampliació d’obertura de porta en 

magatzem; PC-04 Realització de connexió elèctrica general; PC-05 Realització 

arqueta per clau de pas, presentat per l’empresa constructora. 

 

Segon.- Aprovar la tercera certificació amb un import de 72.906,06 euros (IVA 

inclòs), signada el 5 d’abril de 2022 i presentada per ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, 

SL, el 4 de maig de 2022 amb número de registre d’entrada 3137. 

 

Tercer.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 9-342-632007 Millora equipament camp de futbol per un import de 

72.906,06 euros corresponent a la 3a certificació de les obres de reforma i enderroc 

de 3 edificis existents en el recinte del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 

 

 

2.3.12. Exp.604/22 - Aprovar llicència per reforma i ampliació de l'habitatge del 

UBICACIÓ 
 

Atès que en MGM amb RE de data 31/03/2022 ha demanat llicència d’obres per 
reforma i ampliació de l’habitatge del 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 2022/604 27 de MGM per reforma i ampliació de 
l’habitatge del 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 del DPT i OP de la Generalitat de Catalunya, NO ES PODRAN 
INICIAR LES OBRES  de construcció, fins que s’hagi presentat a 

l’Ajuntament el PROJECTE EXECUTIU degudament visat. La documentació 
aportada caldrà que correspongui amb allò que estableix a la Part I del Codi 

Tècnic de l’Edificació, Annex I.  

 
2. Tanmateix, l’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació 

de la següent documentació: 
 

• Assumeix de la direcció d’execució d’obra visat 
• Designació de la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres 

visada 
• Programa de control de qualitat visat 

• Nomenament contractista 

• Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge 
• Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 

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

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

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

hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en 

concepte de dipòsit per la posterior gestió.  
 

3. Caldrà aportar el comprovant de l’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació 
per la construcció de l’habitatge, la base de la qual es determina d’acord amb el 

que es preveu a l’article 9è de l’Ordenança fiscal núm. 3 (OF3), sobre l’Impost 
de construccions, instal·lacions i obres.  

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

l’article 128 i 129 referent a la normativa de regulació general de la zona de 

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

5. Els moviments de terreny i adaptacions topogràfiques s’ajustaran al que 
determina l’article 229 de la normativa de  les POUM: 

   
 Article 229. Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per edificar 
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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.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

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

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

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

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

  màxim total d'1,60 m podrà complementar-se mitjançant tanques vegetals, 

enreixats metàl·lics o elements en gelosia. 
 
  Per a les tanques de separació entres parcel·les regirà allò disposat en el paràgraf 

anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de contenció de terres, només 
s'admetrà un sòcol massís de fins a 0,20 m sobre la rasant de coronament del 
mur. 

 

7. En cas de portar a terme la construcció d’unes escales exteriors d’accés a 
l’habitatge situades en les àrees de separació mínima a carrer i/o veïns, 

s’integraran totalment en el nivell definitiu exterior de terres. 
 

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

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

municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 
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• La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 
restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 

afectats per l'obra o la instal·lació. 
• Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 

clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 
 

9. El traçat en planta de l'escomesa de sanejament haurà de ser sempre en línia 

recta, no admetent-se colzes ni corbes. 

 El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap 

a la xarxa de sanejament. 

La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció 

d'escomesa en l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, 

s’aconsella que sigui superior a 50 cm. 

La profunditat de la nova connexió vindrà donada per la profunditat de la xarxa 
general. Si l’escomesa es troba a una profunditat menor d’1 m respecte el 

paviment de calçada o vorera, aquesta es recobrirà amb 10 cm de formigó. 

En les connexions d’escomesa a la canonada general es connectarà per la part 

superior, evitant la connexió a la part mitja baixa.  

En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula (PVC COLOR TEULA 
PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010), excepte per a diàmetres 

superiors a DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 

El diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 

 

10. 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.  

11. L’habitatge resultant complirà amb les determinacions que s’estableixen en el 

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 

(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  
 

12. 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. 

 
13. 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).  

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

instal·lació d'una grua-torre, caldrà tramitar l’autorització específica d’acord amb 

les prescripcions que consten en la  Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE-
AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre 

per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de 
juny (BOE 17.07.03).  



 
 

JGL2022-19 Ordinari 26-05-2022  Pàgina 20 de 28 

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

4526,35€, la fiança d’elements urbanístics per import de 1810,54€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 
2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aportació Fundació Prevenció de Residus 2022    
 

La Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable (d’ara endavant 
FPR), té com a finalitat promoure actuacions i polítiques actives dirigides a reduir la 

quantitat i perillositat dels residus, promoure polítiques d’eficiència i estalvi d’aigua i 
energia. 

 

L’Ajuntament de Sta. Eulàlia té com a objectiu també la reducció de residus que es 
generen al municipi en diferents vessants, la pública (amb el funcionament i les 

activitats que desenvolupa l’ajuntament) i la privada (per part de ciutadans i 
activitats econòmiques). 

 
Vist el conveni signat entre ambdues parts el 17 de març de 2016 que estableix al 

seu pacte QUART que l’Ajuntament resta obligat a fer una aportació anual de 200€. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de l’import 

anual de 200€ per a l’any 2022 amb càrrec a la partida 3-170-226990 MEDI AMBIENT 
DESPESES DIVERSES del pressupost 2022. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 
2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Bases del concurs de disseny de la samarreta del vint-i-cinquè aniversari del 

Joc de Colors    
 

Atès que el juliol de 2022 es celebrarà la vint-i-cinquena edició del Joc de Colors en 
el marc de la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Atès que es vol fomentar la participació ciutadana es convoca un concurs de disseny 

de la samarreta segons les següents bases descrites a l’annex adjunt. 

 
Atès que es vol fomentar el comerç local els premis del concurs seran tres xecs regals 
de l’Associació Ronçana Comerç Actiu de les següents quantitats: 
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 PREMI 

PRIMER Xec RCA 50€ 

SEGON Xec RCA 35€ 

TERCER Xec RCA 25€ 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les bases del concurs de disseny de la samarreta del Joc de Colors 

organitzat per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Segon.- Publicar les bases als efectes d’informació pública a la pàgina web 

municipal, tauler d’edictes i altres mitjans que es considerin escaients. 

 
 

Santa Eulàlia de Ronçana, 25 de maig de 2022 
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ANNEX 1 

 
BASES DEL CONCURS PEL DISSENY DE LA SAMARRETA DE LA FESTA MAJOR 

2022 DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 

Objecte de la convocatòria: 
La regidoria de festes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en col·laboració 

amb l’entitat Joc de Colors, convoca un concurs pel disseny de la samarreta del Joc 

de Colors de la festa major de 2022. 
 

 
1. Participants 

Poden participar a títol individual,  joves i infants residents i/o escolaritzats al 
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana que tinguin entre 8 i 17 anys, així com persones 

usuàries del centre APINDEP. Cada participant pot presentar només una proposta al 
concurs. La inscripció és gratuïta.  

 

Els dissenys presentats en l’edició del concurs 2020 que va quedar anul·lat per motiu 
de la Covid19 seran inclosos a la present convocatòria. Aquests dissenys podran ser 

modificats per ajustar-los als requisits que es detallen al punt 2 d’aquestes bases. 
 

 
2. Requisits del disseny 

Autoria 
Els dissenys han de ser originals per part de l’autor/a i inèdits. No poden presentar 

cap marca d’aigua ni cap símbol o signatura amb els quals es pugui identificar a 

l’autor/a. En cap cas seran acceptats dissenys que siguin copiats o incompleixin els 
drets d’autor d’altres persones i/o entitats. 

 
Tema 

La temàtica del disseny ha d’estar relacionada amb la Festa Major i els elements 
propis del Joc de Colors. Cal tenir present que enguany el Joc de Colors celebra el 

seu 25 anys +2 i, per tant, caldrà fer-ne una referència explícita en el disseny. 
 

Tècnica 

La tècnica serà lliure, tanmateix, cal tenir presents els següents requisits per a una 
correcta impressió del disseny a una sola tinta. Els dibuixos hauran de ser presentats 

en una versió monocroma (blanc i negre o escala de grisos) i sense difuminats. Els 
dissenys es faran en paper de mida DIN A4 (tingueu en compte la proporció del dibuix 

en relació amb la mida del full) i s’entregaran escanejats i en format PDF. En cas de 
no ser possible, contacteu amb info@lataka.cat. 

 
 

3. Entrega i terminis 

L’entrega es farà telemàticament a info@lataka.cat en format PDF. El títol del correu 
electrònic haurà de ser “Nom + Cognoms + CONCURS SAMARRETA 2022” (exemple: 

Lluïsa Puig García CONCURS SAMARRETA 2022)  i en el mateix missatge caldrà 
adjuntar el PDF i indicar el pseudònim, l’edat i un telèfon de contacte. En cas de no 

disposar d’escàner, contacteu a la mateixa adreça electrònica. 
 

mailto:info@lataka.cat
mailto:info@lataka.cat
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El termini de presentació s’inicia el 27 de maig i finalitza el 27 de juny, ambdós 
dies inclosos. Més enllà d’aquestes dates no s’acceptarà cap participant. Una vegada 

es realitza l’entrega del disseny, no es podran fer canvis ni tornar a participar en el 
concurs amb un altre o el mateix disseny. 

 
 

4. Jurat 
Composició 

El jurat està compost per un/a representant designat per cada centre educatiu del 

municipi (Escola la Sagrera i Escola Ronçana, Institut la Vall del Tenes i APINDEP), 
cinc representants de l’entitat Joc de Colors i dos representants per part de 

l’Ajuntament.  
 

Funcions 
L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas 

de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el 
guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots. El jurat podrà declarar el 

concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta 

als requisits establerts en la base 2 del present document. A més, el jurat es reserva 
també el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i, fins i tot, la seva 

possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a 
comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació 

definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al 
jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.  

 
 

5. Usos de l’obra 

El disseny guanyador serà imprès a la samarreta del Joc de Colors de la festa major 
de 2022. L’Ajuntament es reserva el dret a fer ús del disseny guanyador en altres 

materials de difusió relacionats amb la festa major de 2022 (programa, pancarta, 
cartells, etc.). Igualment, les obres originals podran ser exhibides en una exposició. 

 
La propietat dels dissenys que participin al concurs seran cedits a l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana. L’organització es reserva tots els drets de propietat i d’ús 
de la proposta guanyadora, així com el dret de reproducció mitjançant els formats a 

través d’adaptar el disseny sempre que les condicions del material o objecte sobre el 

qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer 
ús per separat dels elements del disseny. 

 
 

6. Resolució i premis 
El resultat serà comunicat la darrera setmana de juny de 2022 a través del correu 

electrònic als guanyadors/es del concurs. Així mateix, el resultat es publicarà a la 
pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

 

Pel que fa als premis, el/la guanyador/a obtindrà un xec regal de Ronçana Comerç 
Actiu (RCA) per un valor de 50€ i 4 samarretes de la Festa Major 2022. El segon i 

tercer millor disseny rebran un xec regal de RCA per un valor de 35 i 25 euros 
respectivament. 

 
 

7. Acceptació 
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La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases 
així com també la fallada del jurat. Qualsevol cas no previst en les presents bases 

serà resolt pel jurat i comunicada la decisió mitjançant el web de l’Ajuntament 
(www.ser.cat). 

 
 

8. Exclusions 
Quedaran exclosos del concurs tots aquells dissenys que presentin connotacions de 

tipus sexista, racista, homòfoba i ofensives contra persones i institucions. Igualment, 

el suborn i la pressió cap als membres del jurat i/o de l’organització també serà motiu 
d’exclusió. Per últim, també seran exclosos/es del concurs els/les participants que no 

compleixin amb els punts i subpunts que estableix la present base. 
 

 
9. Contacte amb l’organització 

En cas de presentar qualsevol mena de dubte en relació a la participació en el 
concurs, podeu contactar telemàticament escrivint a info@lataka.cat. 

 
 

 

 
2.6. Esports 
2.6.1. Proposta de modificació del regim de pagament Conveni del Club Esportiu 

SE     
 

Vist l’informe de la tècnica d’esports.  
 

Vista la instància 2022-3528 en la que l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, amb 
conveni subscrit per l’any 2022, sol·licita un avançament del pagament de les quotes 

dels mesos de juny, juliol i agost.  
 

Tenint en compte el règim de pagament, segons punt Tercer del conveni:  

 
Tercer.- L’import de 13.000€ destinat al programa esportiu serà abonat per 

mesos vençuts, a raó de 1.083.33€/mes. L’últim mes es farà efectiu prèvia 
justificació de la subvenció concedida, sens perjudici del que estableix l’acord 

desè.  
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la regidoria d’Esports, té interès en 
col·laborar amb l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia per que pugui seguir  

desenvolupant el seu programa esportiu.  

 
 

 
Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar l’avançament del pagament de les quotes de la subvenció al Club 

Esportiu Santa Eulàlia dels mesos de juny, juliol i agost de 2022.  
 

Segon.- Efectuar el pagament per import de 4.333,32 euros (corresponent a les 

quotes de maig, juny, juliol i agost) durant el mes de maig de 2022. 

http://www.ser.cat/
mailto:info@lataka.cat
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia. 

 
 

 

 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Socials 
3.1.1. Ajut econòmic d’allotjament temporal d’urgència  i per situació 

sobrevinguda per l’ Exp. 2014/7331 /  Exp.2020/3549    
 

Vist l’informe de la treballadora social de data 26 de maig de 2022, per l’ajut 
econòmic d’allotjament temporal d’urgència i situació sobrevinguda pels Exp. 

2014/7331 i Exp.2020/3549, atès  la situació d’emergència i per tal d’evitar 

situacions de marginació,  risc social  i cobrir les necessitats bàsiques.  
 

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

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al pagament d’allotjament  

temporal del 20 al 22 de maig,  a l´Hotel Racó d’en Pepe de Calella,  als sol·licitants 
dels expedients 2014/7331 i 2020/3549, per un import total de 630,55 euros.  

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

d’urgència social  per un import total de 630,55 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  famílies i adults:  urgència social núm. 5-231-

480010.  
 

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

 

 

 
3.2. 3.1. 3.1. Serveis Tècnics 
3.2.1. Aprovar el Projecte per la reforma de dos edificis per als jutjats i les 

dependències muinicipals de Santa Eulàlia de Ronçana    
 
Vist el projecte per la reforma de dos edificis per als jutjats i les dependències 

municipals per en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana presentat per l’arquitecta, 
Andrea Solé Alonso, el 26 de maig de 2022. 

 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 

De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’article 

235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tex refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 89.6, en relació amb l’article 

119.2 del decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
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la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que prescriuen 

el tràmit d’informació pública. 
 

Es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte per la reforma de dos edificis per als jutjats 

i les dependències municipals per en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana 

 
SEGON.- Exposar al públic pel termini de 30 dies, el projecte i l’estudi bàsic de 

seguretat i salut, per tal que els interessats puguin  interposar reclamacions i 
al·legacions. En el ben entès de no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat 

definitivament. 
 

TERCER.- Notificar aquest a acord a tots els interessats. 
 
 

 

 

3.2.2. Exp.807/22 - Aprovar llicència per piscina al UBICACIÓ 
 

Atès que en FBN amb RE 25/05/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/807 40  
per construir una piscina al UBICACIÓ 

 
Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria, 

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

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

 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/807 40 de FBN per construir una piscina 

al UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 
 

1. El pressupost de referència de les obres (Pr), s’estableix en 14.446,08 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.  
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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. 
 

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-8 Salve Regina, 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 
715,98€, la fiança d’elements urbanístics per import de 286,39€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

3.2.3. Aprovació inicial del Projecte de Renovació de la xarxa d’enllumenat públic 

al carrer Salve Regina entre el carrer Farigola i el carrer Bosc d’en Roure en el 

T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana    
 

Vist el projecte executiu per la “Renovació de la xarxa d’enllumenat públic al carrer 
Salve Regina entre el carrer Farigola i el carrer Bosc d’en Roure en el T.M. de Santa 

Eulàlia de Ronçana” presentat amb el número de registre d’entrada 2022/2372. 
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
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De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’article 

235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tex refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 89.6, en relació amb l’article 

119.2 del decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que prescriuen 
el tràmit d’informació pública. 

 

Es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de “Renovació de la xarxa d’enllumenat 
públic al carrer Salve Regina entre el carrer Farigola i el carrer Bosc d’en Roure en el 

T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana”. 
 

SEGON.- Exposar al públic pel termini de 30 dies, el projecte i l’estudi bàsic de 

seguretat i salut, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i 
al·legacions. En el ben entès de no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat 

definitivament. 
 

TERCER.- Notificar aquest a acord a tots els interessats. 
 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:35, es dona 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  


