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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 de juliol de 2022 

 

 
 

 

Assisteixen 
 

L’Alcalde  
Francesc Bonet Nieto 

 
Regidors: 

Jordi Orriols Vilaró 
Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa 
 

Excusen la seva assistència: 
 

Personal tècnic: 
Sergi Ferrer, TAG 

Maria Poble, Arquitecta 
Jordi Lorente, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A la Casa Consistorial, essent les 18:30 
hores del dia 14 de juliol 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. JGL2022/25 Ordinari 07/07/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d’actuació de 
reparcel·lació per cooperació a la modalitat de compensació bàsica, per a la gestió 

urbanística del  “PU 4- Font de Sant Joan 

 
2.1.2. Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 

Compensació del Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan”, mitjançant el sistema 
d’actuació urbanística de reparcel·lació , en la modalitat de compensació bàsica. 

 
2.1.3. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació entre la Diputació de 

Barcelona i l'Ajuntament, en relació a la Biblioteca-Casa de Cultura "Joan Ruiz 
Calonja" 

 

2.1.4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana I AGBAR, en concepte d'aportació econòmica per activitats de la Festa Major 

d'estiu 2022 
 

2.1.5. Aprovació de la modificació del preu públic de la venda de samarretes per a la 
festa major de l'any 2022 i següents. 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Pagament quotes Préstecs Diputació de Barcelona – Anualitats 2022 

 
2.2.2. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament psicològic 
AGL 

 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament psicològic 

FGL. 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDESa nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.4.2. Aprovació de l'augment de tinença d'animals d'una petita capacitat de 3 a 5 

èquids a nom de DADES PROTEGIDES 
 

2.4.3. Exp.22/579 - Aprovar la devolució de fiança de runa per la instal.lació de 

plaques solars a DADES PROTEGIDES 
 

2.4.4. Exp.22/554 - Aprovar la devolució fiança runa instal.lació de plaques a DADES 
PROTEGIDES 

 
2.4.5. Aprovació dels certificats de les actuacions de millora de la Xarxa de d'aigua 

potable dels carrers Vinya Elias i La Primavera a favor de AGBAR 
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2.4.6. Exp.2021/688 - Aprovar devolució fiança runa de piscina DADES PROTEGIDES 
 

2.4.7. Aprovar 1a certificació obra gual Sant Cristòfol 
 

2.4.8. Exp.2022/938 - PAE Can Pou - Aprovar iniciar el tràmit 
 

2.4.9. Aprovació de l'ocupació via publica per la realització d'una ballada de sardanes 
a la  Plaça Encants el divendres dia 15 de juliol de 2022 

 

2.4.10. Aprovació de l'ocupació de via publica  per instal·lar una parada de promoció 
de la seva activitat, a la zona del Mercat Setmanal, per el dia 16 de Juliol de 2022 

 
2.4.11. Exp.2021/11-Aprovar llicència per la construcción d'un HUA amb piscina al 

DADES PROTEGIDES 
 

2.4.12. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la reparació parcial de 
l’equipament municipal  “FONT DEL RIERAL” redactat per l’arquitecte Albert Esteva 

Monforte. 

 
2.4.13. Exp.2022/1069 - Aprovar llicència de gual al camí antic de DADES 

PROTEGIDES 
2.4.14. Aprovació de l'ocupació de la via publica de dues Food Trucks al parc de Can 

Font, els dies 15 i 16 de juliol 2022, per l'activitat SERSONA 
 

2.5. Ensenyament 
2.5.1. Aprovació conveni de col·laboració amb el Centre de Desenvolupament Infantil 

i Atenció Precoç (CDIAP) de Caldes i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 7 de juliol de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
 

 
1.1. JGL2022/25 Ordinari 07/07/2022 

 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d’actuació 
de reparcel·lació per cooperació a la modalitat de compensació bàsica, per a 

la gestió urbanística del  “PU 4- Font de Sant Joan    
 

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va aprovar definitivament 
el POUM en data 23 d’abril de 2015, efectuant-se la seva publicació al DOGC 6958 

de 17 de setembre de 2015, en la que delimitava l’àmbit del Polígon d’Urbanització 

“PU 4- Font de Sant Joan” a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, en modalitat 
de cooperació.  

 
Vist que en data 22 de març de 2019 a través del registre d’entrada número 1947, 

s’ha presentat sol·licitud per part del Sr. Joaquin Crusens Miarnau en la que 
s’interessava el canvi de modalitat del sistema d’actuació del Polígon d’Actuació “PU 

4- Font de Sant Joan” de reparcel·lació per cooperació a reparcel·lació per 
compensació bàsica. 
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Així mateix, junt amb la sol·licitud de canvi de modalitat, també s’ha aportat 

l’escrutarà de constitució de la junta de compensació del polígon esmentat, incloent-
hi el projecte d’estatuts i bases d’actuació de l’entitat, quines errades materials van 

ser esmenades per instància de data 16 de maig de 2019 amb número de registre 
d’entrada 3194, sol·licitant la seva tramitació definitiva. 

 
Atès que d’acord amb l’article 129.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 

reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya, la modalitat de cooperació pot ser 

substituïda per la de compensació bàsica quan així ho sol·licitin les persones 
propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la 

superfície total del polígon d’actuació urbanística. 
 

Atès que consta acreditat davant d’aquest Ajuntament, que en l’Assemblea General 
Extraordinària de l’Associació de Veïns de la Urbanització de la Font de Sant Joan, 

celebrada el 26 de novembre del 2016, es va acordar, amb els vots favorables de 
més del 50% de la propietat del sòl inclòs dins d’aquest polígon d’actuació, sol3licitar 

a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana el canvi de sistema d’actuació del  “PU 

4- Font de Sant Joan” de reparcel·lació per cooperació a reparcel·lació per 
compensació bàsica. 

 
Vistos els articles 121 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 

Vist l’informe jurídic relatiu al canvi de sistema del Polígon d’Urbanització PU-4 Font 
de Sant Joan de data 5 de juny de 2019. 

 

Vist que en data 27 de juny de 2019, en sessió de Junta de Govern Local es va 
aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació de reparcel·lació per cooperació a 

la modalitat de compensació bàsica, per a la gestió urbanística del  “PU 4- Font de 
Sant Joan”. 

 
Vist que en data 12 de juliol de 2019, es va sotmetre l’acord del canvi de sistema de 

reparcel·lació per cooperació a la modalitat de compensació bàsica, a tràmit 
d’informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

i així mateix donar audiència als interessats pel termini d’un mes, sense que es 

pressentissin al·legacions. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d’actuació de 
reparcel·lació per cooperació a la modalitat de compensació bàsica, per a la gestió 

urbanística del  “PU 4- Font de Sant Joan” 
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Segon.- Establir de conformitat amb els terminis previstos en el planejament i d’acord 
amb la resta d’actuacions previstes al “Document E1 Agenda i avaluació econòmica i 

financera del POUM”, on s’estableix per les actuacions subjectes a delimitació 
poligonal o plans específics quan l’actuant és privat, es considerarà en aquest sector 

una prioritat mitja i per tant l’execució d’aquest serà durant el segon i tercer 
quadrienni des de l’aprovació definitiva del POUM per part de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona en data 23 d’abril de 2015 i publicat als efectes de la seva 
executivitat en el DOGC 6958 en data 17 de setembre de 2015. 

 

Tercer.- Publicar el present acord en  Butlletí Oficial de la Província, a un diari de 
màxima difusió, al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 
Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar 

alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present 

notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé 

interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del 

Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des 
de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 

46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si 
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la 
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar 

qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 
 

Quart.- Notificar aquest acord als interessats d’aquest procediment.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.2. Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la 
Junta de Compensació del Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan”, 

mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació , en la 
modalitat de compensació bàsica.    

 

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va aprovar definitivament 
el POUM en data 23 d’abril de 2015, efectuant-se la seva publicació al DOGC 6958 

de 17 de setembre de 2015, en la que delimitava l’àmbit del Polígon d’Urbanització 
“PU 4- Font de Sant Joan” a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, en modalitat 

de cooperació.  
 

Vist que en data 22 de març de 2019 a través del registre d’entrada número 1947, 
s’ha presentat sol·licitud per part del Sr. Joaquin Crusens Miarnau en la que 

s’interessava el canvi de modalitat del sistema d’actuació del Polígon d’Actuació “PU 

4- Font de Sant Joan” de reparcel·lació per cooperació a reparcel·lació per 
compensació bàsica. 

 
Així mateix, junt amb la sol·licitud de canvi de modalitat, també s’ha aportat 

l’escriptura de constitució de la junta de compensació del polígon esmentat, incloent-
hi el projecte d’estatuts i bases d’actuació de l’entitat, quines errades materials van 

ser esmenades per instància de data 16 de maig de 2019 amb número de registre 
d’entrada 3194, sol·licitant la seva tramitació definitiva. 
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D’acord amb l’article 130.3 TRLU la iniciativa en el sistema de reparcel·lació en la 

modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris de finques la superfície de 
les quals representi més del 50% de la superfície total de l’àmbit. I  de la 

documentació aportada s’ha acreditat el compliment d’aquest precepte. 
 

Pel que fa al contingut mínim tant dels estatuts com de les bases d’actuació de les 
Juntes de Compensació, es troben recollits en els articles 197 i 198.1 RLUC, 

respectivament, constatant-se que compleixen amb el contingut i les determinacions 

legals contemplades en el RLUC.  
 

Vistos els articles 121 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

 
Vist l’informe jurídic de data 5 de juny de 2019, sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir per a l’aprovació d’ambdós documents  
 

Vist que en data 18 d juliol de 2019, en sessió de Junta de Govern Local es va aprovar 

inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del 
Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan”, mitjançant el sistema d’actuació 

urbanística de reparcel·lació , en la modalitat de compensació bàsica. 
 

Vist que en data 27 de juliol de 2019, es va sotmetre l’acord, d’aprovar inicialment 
el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon 

d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan, a tràmit d’informació pública mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i així mateix donar audiència als 

interessats pel termini d’un mes, sense que es pressentissin al·legacions. 

 
Una vegada aprovats definitivament els Estatuts i bases d’actuació, s’aprovarà la 

constitució de la junta de compensació del Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant 
Joan i es donarà trasllat de tot al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores 

(REUC) per a la seva inscripció. 
 

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 

 

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta 
de Compensació del Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan”, mitjançant el 

sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació , en la modalitat de compensació 
bàsica. 

 
Segon.- Publicar el present acord en  Butlletí Oficial de la Província, a un diari de 

màxima difusió, al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar 

alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present 

notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé 

interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des 

de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si 
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s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la 

seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar 
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats d’aquest procediment. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.1.3. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació entre la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament, en relació a la Biblioteca-Casa de 
Cultura "Joan Ruiz Calonja"    

 
Atès que la Junta de Govern Local de 10 de març de 2011, va aprovar el conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, en relació a la Biblioteca-
Casa de Cultura “Jona Ruiz Calonja”. 

 

Vista l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, va modificar la regulació legal dels convenis interadministratius, establint 

l’obligatorietat d’incloure-hi un termini de vigència de com a màxim quatre anys (amb 
la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts). Aquest text legal va preveure 

també, a la seva Disposició Addicional 8ª, l’adaptació automàtica de tots els convenis 
vigents en el moment d’entrada en vigor de la llei en allò que es refereix al termini 

de vigència, de tal manera que tots els convenis que amb anterioritat a la nova llei 
haguessin previst una durada indefinida, van passar a tenir una durada de quatre 

anys, és a dir, fins a finals de 2020. 

 
Atès que els canvis normatius esmentats fan necessària la signatura urgent d’un nou 

conveni que doni cobertura,  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i la Diputació de Barcelona, per tal de regular les funcions d’assistència, 
prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació ofereix a 

l’Ajuntament, en relació a la Biblioteca-Casa de Cultura “Joan Ruiz Calonja”, així com 
establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre 

aquest suport. 
 

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la seva signatura 
 

Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana I AGBAR, en concepte d'aportació econòmica per 

activitats de la Festa Major d'estiu 2022    
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Atès que l’empresa AGBAR, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació i 
gestió del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable al terme Municipal 

de Santa Eulalia Ronçana, que participa activament en el desenvolupament del teixit 
social i econòmic de les localitats on presta els seus serveis, i que està interessada 

en col·laborar amb l’Ajuntament en les activitats de la Festa Major d’estiu 2022 
mitjançant una aportació econòmica en els termes que en aquest extrem estableix la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre 
i dels incentius fiscals al mecenatge (en endavant, “Llei 49/2002”). 

 

Vist el conveni de col·laboració  i les seves clàusules 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i AGBAR, en concepte d'aportació econòmica per import de 2.000 euros per 

activitats de la Festa Major d'estiu 2022. 

 
Segon  Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni de col·laboració, entre 

l’ Ajuntament de Santa Eulalia Ronçana, i AGBAR. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.5. Aprovació de la modificació del preu públic de la venda de samarretes 

per a la festa major de l'any 2022 i següents.    

 
Atès que des de l’àrea de festes ha manifestat la necessitat d’aprovar un preu públic 

per regular el preu a cobrar per les samarretes de Festa Major 2022 i següents 
 

Atès que la JGL és competent per a l’aprovació de modificacions i disposicions 
relatives als preus públics, d’acord amb la delegació acordada pel Ple de la 

Corporació, 
 

Vist l’informe d’intervenció en el que consta la determinació del cost: 

 
Determinació del cost 

 
Els costos estimats de cada samarreta són: 

 

3,93 Cost unitari (IVA exclòs) 

0,06 
Vectorització unitari (IVA exclòs) (30 euros / 464 
samarretes) 

0,90 Cost de distribució (IVA exclòs) 

4,89 TOTAL COST UNITARI (IVA exclòs) 

1,03 IVA 21% 

5,92 PREU MÍNIM DE VENDA IVA INCLÒS 

 
Valorada amb la regidoria de festes de l’Ajuntament, es proposa que la tarifa una per 

a la venda de samarretes per al joc dels colors de la Festa Major sigui: 
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SAMARRETA JOC DE COLORS 6 EUROS/UNITAT IVA INCLÒS (4,96 euros + 
IVA) 

 
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Modificar del preu públic per a la venda de samarretes Festa Major per 

import de 4,96 euros/unitat (IVA exclòs). Corresponent a 6 euros unitat (IVA inclòs) 
 

Segon.- Publicar aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament, la pàgina 
web i el BOP de la província. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Pagament quotes Préstecs Diputació de Barcelona – Anualitats 2022    
 

Atès que l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a data 12 de juliol de 2022 té 
concertats amb la Diputació de Barcelona un total de 11 préstecs amb la Caixa de 

Crèdit i que anualment ha d’afrontar el pagament de les quotes derivades d’aquestes 
préstecs entre el dia 1 de juliol i el dia 30 de setembre. 

 
Vista la carta rebuda al registre general de l’ajuntament de Santa Eulàlia a data 11 

de juliol de 2022 amb número ENTRA-2022-4912 en que s’informa del total a pagar 

per la nostra corporació el 2022 i que es resumeix: 
 

Expedient Descripció 
Venciment 

quota 
Amortització 

Capital 

Pendent 

2013/00089 Conv. ajornament i fraccionament 30/6/2022 17.400,43 17.400,45 

2017/00028 Adquisició vehicle  i col·locació 30/6/2022 6.252,43 0,00 

2017/00029 
Expropiació itinerari de vianants 

ctra 
30/6/2022 2.251,42 11.257,12 

2017/00030 Obres abastament aigua, vorera, 30/6/2022 10.206,14 51.030,74 

2018/00034 
Obres en infraestructures i 

equipaments 
30/6/2022 9.224,81 64.573,63 

2019/00058 Adequació Antiga Biblioteca 30/6/2022 1.218,50 8.529,46 

2019/00061 Enllumenat públic 30/6/2022 2.550,00 20.400,00 

2020/00006 Obres equipament el Rieral 30/6/2022 10.807,50 86.460,00 

2021/00014 
Pavimentació i arranjaments 

calçada 
30/6/2022 2.778,66 25.007,92 

2021/00034 Enllumenats diversos 30/6/2022 3.559,63 32.036,64 

2021/00035 
Renovació gronxadors i mobiliari 

parcs 
30/6/2022 4.766,82 19.067,28 

  TOTAL   71.016,34 335.763,24 

 

Atès que existeix consignació pressupostària i financera per afrontar les obligacions 
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i pagaments associats a les anualitats dels préstecs concertats i amb la Caixa de 
Crèdit de la Diputació de Barcelona. 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar, disposar, reconèixer les Obligacions i efectuar el pagament per 

un import total de 71.016,34 euros corresponents a les anualitats 2022 dels 11 

préstecs amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

ORG PROGRAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ Import 

6 011 911033 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 33 

(REFINANÇAMENT QUOTES 2012-2013) 

(2013/1/DIP033) 

17.400,43 

6 011 911034 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 34 

(2017/1/DIP034) 
6.252,43 

6 011 911035 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 35 

(2017/1/DIP035) 
2.251,42 

6 011 911036 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 36 

(2017/1/DIP036) 
10.206,14 

6 011 911037 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 37 

(2017/1/DIP037) 
9.224,81 

6 011 911039 
PRÉSTEC DIBA REF. 58/2019 

(2019/1/DIP039) 
1.218,50 

6 011 911041 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 

(2020/1/DIP41) 
2.550,00 

6 011 911040 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 

(2020/1/DIP40) 
10.807,50 

6 011 911042 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 

(2021/1/DIP42) 
2.778,66 

6 011 911044 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 

(2021/1/DIP44) 
3.559,63 

6 011 911043 
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 

(2021/1/DIP43) 
4.766,82 

   TOTAL 71.016,34 

 

Segon.- Comunicar el present acord a la tresoreria municipal per a que procedeixi i 
al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.2.2. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/30 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/30 d’import 171.504,33 
euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament 
psicològic AGL    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 13 de juliol de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 
l’exclusió social.   

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

 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 
sol·licitant de l’expedient 2014/00696, per 12 sessions de tractament psicològic amb 

la professional Tania Porras Tena, pel 80% del cost, sent un import total de 480 
euros.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 480 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 

risc núm. 2-231-227093.  
 

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

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament 

psicològic FGL.    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 13 de juliol de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 
l’exclusió social.   

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 
sol·licitant de l’expedient 2014/00696, per 12 sessions de tractament psicològic amb 

la professional Tania Porras Tena, pel 80% del cost, sent un import total de 480 
euros.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 480 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 
risc núm. 2-231-227093.  
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Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del carrer Divina Providencia, 1 a nom de DADES PROTEGIDES 

 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 

 
Vist que en data 14 de desembre de 2021 i registre d’entrada 2021/9005, DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES fa entrada de la documentación 
pertinent per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica 

amb una potència màxima de 4,5 kw, aportant la documentació tècnica en relació a 
la instal·lació a realitzar. 

 

Atès que en data 27 d’Abril de 2022 amb registre 2948 es comunica la finalització de 
la instal·lació i s’adjunta la següent documentació: 

 
• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i Coneixement. 

• RITSIC final instal·lació 30/12/21. 
• Fotografies Instal·lació finalitzada 

• Factures acreditatives de la despesa realitzada. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 5 de juliol de 2022, 

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

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

fotovoltaiques. 
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.4.2. Aprovació de l'augment de tinença d'animals d'una petita capacitat de 

3 a 5 èquids a nom de DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en data 15 de Gener de 2021 i número de registre 2021/335 , la Sra. DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES sol·licita l’autorització per la tinença 

d’animals, concretament 3 equins.  

 
Atès que en data 10 de Febrer de 2021 i número de registre 2021/1101 , DADES 

PROTEGIDESamb DNI DADES PROTEGIDES envia mitjançant instancia, la 
documentació requerida.  

 
Atès que en data 5 de juliol de 2022 i número de registre 2022/4816 , DADES 

PROTEGIDESamb DNI DADES PROTEGIDES sol·licita l’autorització augmenta la 
capacitat de la explotació equina, concretament passar de 3 a 5 èquids. 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 8 de juliol de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable l'augment de tinença d'animals d'una petita 

capacitat de 3 a 5 èquids, tenint en compte que serà imprescindible l’autorització del 

DARP, per poder dur a terme aquest augment, en cas contrari aquesta comunicació 
quedarà sense efecte. 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a la persona interessada. 

 
  

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.4.3. Exp.22/579 - Aprovar la devolució de fiança de runa per la instal.lació 
de plaques solars DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE4734 de 11/07/22 ha demanat la devolució 

de les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2022/574 24 per les obres de instal.la 
plaques solars fotovoltaiques a DADES PROTEGIDES 

 
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 fiança d’obres de Llicències d'Obres 2022/574 
24 per instal.lar plaques solars DADES PROTEGIDES, d’import 117,72 euros. 

 
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.4. Exp.22/554 - Aprovar la devolució fiança runa instal.lació de plaques 

a casa nova Pou    
 

Atès que en DADES PROTEGIDESamb RE 4735 de 11/07/22 ha demanat la devolució 

de les fiança de runa de l’exp.2022/554 23 per les obres de instal.lació de plaques 
solars DADES PROTEGIDES.  

 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

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

Primer.- Aprovar la devolució de les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2022/554 
23 per les obres de instal·lació de plaques solars a CAN POU, d’import 30,05€. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.4.5. Aprovació dels certificats de les actuacions de millora de la Xarxa de 
d'aigua potable dels carrers Vinya Elias i La Primavera a favor de AGBAR    

 
Vist les següents actuacions proposades per la millora en varis punts de la xarxa de 

distribució del servei d’aigua potable del municipi: 
 

CARRER DE LA PRMAVERA 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) ascendeix a la quantitat de 52.628,53 €. 

iva inclòs 

 
 

CARRER DE VINYA ELIES 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) ascendeix a la quantitat de 30.493,97 €. 

iva inclòs. 
 

Vist els certificats presentats per AGBAR en data 5 de juny de 2022, 
 

Vist l’informe tècnic municipal emès amb data 5 de juliol de 2022, 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar els certificats finals de les actuacions de millora de la Xarxa d’aigua 
potable,  pels següents imports: 

 

CARRER DE VINYA ELIES 
30.996,51 euros (IVA inclòs) 

 
CARRER DE LA PRMAVERA 

57.585,51 euros (IVA inclòs)  
 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.6. Exp.2021/688 - Aprovar devolució fiança runa de piscina DADES 

PROTEGIDES 
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Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 4386 de 13/0622 ha demanat la devolució 
de les fiança d’obres de Llicències d'Obres 2021/688 60 per les obres de piscina al 

carrer DADES PROTEGIDES.    
 

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 d’obres de la Llicència d'Obres 2021/688 
60 d’import 249,94€.  

 
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.7. Aprovar 1a certificació obra gual Sant Cristòfol    
 

Vista la primera certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Juan Manuel López Valle, i per l’empresa contractista, OBRES 

I PAVIMENTS LLOVET, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la primera certificació amb un import de 24.541,68 euros (IVA 

inclòs), signada el 11 de juliol de 2022 i presentada per OBRES I PAVIMENTS LLOVET, 

el 11 de juliol de 2022 amb número de registre d’entrada 4940. 

 

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

pressupostària 1-151-609008 Gual Font de Sant Cristòfol per un import de 24.541,68 

euros corresponent a la 1a certificació per les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.4.8. Exp.2022/938 - PAE Can Pou - Aprovar iniciar el tràmit    

 
Atès que  en Jaume Dantí Riu amb Registre Entrada de data 17/06/22 i número 4434 

ha presentat documentació tècnica per la tramitació del Pla Actuació Específica per 
redistribució de la masia de Can Pou, per donar cabuda a tres habitatges 

independents, d’acord amb el planejament vigent, el Pla Especial Urbanístic del 
Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana, 
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Atès que el Pla Actuació Específica es tramita d’acord amb els articles 49 al 56 del 

Decret 64/2014, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobres la protecció 
de la legalitat urbanística. 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Iniciar la tramitació del Pla Actuació Específica per redistribució de la masia 

de Can Pou, per donar cabuda a tres habitatges independents, d’acord amb el 
planejament vigent, el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i cases rurals en 

sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana, promogut per Jaume Dantí Pou. 
 

Segon.- Exposar al públic la documentació del PAE mitjançant anunci al BOP i al 
taulell d’anuncis de la pàgina web municipal. 

 
Tercer.- Sol·licitar informes sectorials d’acord l’article 52, Decret 64/2014, de 16 de 

maig. 

 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.9. Aprovació de l'ocupació via publica per la realització d'una ballada de 
sardanes a la  Plaça Encants el divendres dia 15 de juliol de 2022    

 

Atès que en data 3 de juliol de 2022 i nº de registre 2022-4779, DADES PROTEGIDES 
amb DNI DADES PROTEGIDES, sol·licita autorització per poder realitzar una ballada 

de sardanes i sardinada, el proper dia 15 de juliol de 2022, a la plaça dels encants. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal emès amb data 12 de juliol de 2022, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable la sol·licitud per realitzar una ballada de 

sardanes , la sardinada queda anul·lada, a la ubicació sol·licitada, en data 15 de 
juliol de 2022, amb els  amb els següents condicionants:  

 
1.- L’autorització tindrà caràcter personal i no podrà cedir-se ni sub-arrendarse a 

tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la autorització.  
 

2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de formaessencialment 

revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  
 

3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular d’aquesta, dels 
desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  

càrrec seu, sota supervisió municipal.  
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4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 
en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació d’una nova 

autorització.  
 

5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 
hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  

 
6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  

veïnat o aldarulls a la via pública.  

 
7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos.  

 
8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada 

de materials que s’hagin pogut utilitzar.  
 

9.- L’activitat es limitarà al dia 15 de juliol de 2022, de 21.00-23.00h. 
 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4.10. Aprovació de l'ocupació de via publica  per instal·lar una parada de 
promoció de la seva activitat, a la zona del Mercat Setmanal, per el dia 16 

de Juliol de 2022    
 

Atès que en data 8 de juliol de 2022 i nº de registre 4911 , El Sr. DADES 

PROTEGIDESamb DNI DADES PROTEGIDES,en representació de la empresa EQUIPO 
NOVATEC S.L. amb NIF B67140475, ubicada en Canovelles sol·licita autorització per 

instal·lar una parada de promoció de la seva activitat, a la zona del Mercat Setmanal, 
per el dia 16 de Juliol de 2022, de 9.00 a 13.00 hores. 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 12 de juliol de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable l'ocupació de via publica  per instal·lar una 
parada de promoció de l’activitat de EQUIPO NOVATEC S.L, a la zona del Mercat 

Setmanal, per el dia 16 de Juliol de 2022, de 9.00 a 13.00 hores, bicació sol·licitada 
amb els següents condicionants:  

 
1.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni sub-

arrendarse a tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la 

llicència.  
 

2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 
revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  

 
3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular de la llicència dels  

desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  
càrrec seu, sota supervisió municipal.  
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4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 

en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació  
d’una nova autorització.  

 
5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 

hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  
 

6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  

veïnat o aldarulls a la via pública.  
 

7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els criteris  
de l’organització.  

 
8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada  

dels rètols o pancartes que s’hagin pogut instal·lar.  
 

9.- L’activitat es limitarà al dia 16 de juliol de 2022 de 9.00 a 13.00 hores.  

 
10.- La ubicació definitiva serà determinada en el mateix moment per la persona 

encarregada de establir els espais al Mercat Setmanal. 
 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.11. Exp.2021/11-Aprovar llicència per la construcción d'un HUA amb 
piscina al DADES PROTEGIDES 

 
 

Atès que en DADES PROTEGIDESamb RE5728 de data 29/07/2021 ha demanat 
llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 

DADES PROTEGIDES 

 
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 2021/1198 80 de DADES PROTEGIDES per  la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al DADES PROTEGIDES, amb 

les següents condicions particulars: 
1. Atès que la documentació tècnica presentada el 12 de juliol de 2022 amb número 

de registre d’entrada 4972, fa referència a documentació complementària de 
l’expedient de referència, sense visar, s’informa que NO ES PODRAN INICIAR LES 

OBRES de construcció, fins que s’hagi presentat a l’Ajuntament el text refós del 
citat projecte  degudament visat.  
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2. L’executivitat de llicència queda condicionada a l’aportació prèvia de: 

 
a) un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de 

residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels 
residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el 

codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. Tot l’indicat és per donar compliment a les 

disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
regulador dels residus.  

 
3. 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: 

184.156,22€ 
 

Resum del càlcul segons ordenances fiscals: 
 

 
 

 

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 

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 
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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. 
• 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. 
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 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. 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).  
 

11. 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. 
 

12. 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).  

 
13. 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).  
 

14. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat 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.  

 
15. No obstant el carrer que dona façana a la parcel·la disposa dels serveis urbanístics 

bàsics assenyalats a l’article 27 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), atès 
que la mateixa està inclosa al PU-14 Can Marquès, la finca romandrà afectada a 

les obligacions derivades de la fitxa normativa del POUM per aquest àmbit i, 

particularment a abonar la part que proporcionalment li pertoqui per a 
l’acabament/adequació de les obres d’urbanització un cop realitzats els projectes 

d’urbanització i reparcel·lació corresponents. 
 

       
  

http://parcel.la/
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
9.127,15€, la fiança d’elements urbanístics per import de 3.650,86€, i la placa 

d’obres per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.4.12. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la reparació 
parcial de l’equipament municipal  “FONT DEL RIERAL” redactat per 

l’arquitecte Albert Esteva Monforte.    
 

Vist que aquest ajuntament creu convenient dur a terme Reparació parcial de 
l’equipament municipal destinat a espai jove a l’edifici de La Font del Rieral.  

   
Vist el projecte bàsic i executiu de la reparació parcial de l’equipament municipal  

“FONT DEL RIERAL” redactat per l’arquitecte Albert Esteva Monforte. 

 
Vist  l’informe emès per l’arquitecta municipal d’aquest ajuntament, del que es 

desprèn que no existeix cap impediment per poder dur a terme l’actuació pretesa. 
 

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 Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 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 bàsic i executiu de la reparació parcial de 

l’equipament municipal  “FONT DEL RIERAL” redactat per l’arquitecte Albert Esteva 
Monforte. 

 
Segon.- Exposar al públic pel termini de 30 dies,  el projecte bàsic i executiu,  per tal 

que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. En el ben estès 
de  no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.13. Exp.2022/1069 - Aprovar llicència de gual al DADES PROTEGIDES 

 
Vista la sol·licitud de llicència de GUAL aportada al RE 3759 de 27/05/2022 DADES 

PROTEGIDES 
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Vist l’informe favorable de la Policia Municipal,   
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llicència de DADES PROTEGIDES, amb les següents condicions 

particulars: 
 

1. Efectuar el gual, així com les altres obres que li ordeni l’administració 
municipal respecte del mateix. 

2. El pagament del dret anual i l’actualització del dipòsit de garantia que 
assenyali la normativa vigent. 

3. La instal·lació i conservació de la placa acreditava del mateix i l’indicatiu de 
l’any en curs que es col·locarà en la mateixa placa. 

4. Pintar el gual en la forma establerta i conservar la pintura en perfecte estat, 

repintant-lo com a mínim una vegada a l’any, llevat que es disposi un altre 
termini per l’administració municipal, (pintura groc tràfic), la primera 

pintada ho realitzarà la Brigada Municipal, a càrrec de l’interessat.  
5. Conservar la vorada i el paviment en perfecte estat. 

6. Refer la vorada i el paviment en el seu cas, una vegada no renovi la llicència, 
excepte en els casos de canvi de titular, si així s’autoritza per l’administració 

municipal, una vegada complimentats els següents tràmits. 
7. Mostrar la llicència, així com el comprovant d’estar al corrent del pagament 

de la taxa anual, pel titular, responsable o usuari del gual, quantes vegades 

per això sigui requerit pels agents de la Policia Local o els inspectors 
municipals. 

8. Informar de qualsevol circumstància sobrevinguda que pugui afectar a la 
concessió de la llicència. 

9. Facilitar la inspecció per part dels Serveis Tècnics o inspectors municipals del 
local objecte de la llicència. 

 
 

Segon.- Aprovar la liquidació d’ import 32,43euros (3M) Tarifa 1ª, 8,10euros per la 

placa de gual i 21,00euros pel pintat de la vorera amb pintura color groc trànsit.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4.14. Aprovació de l'ocupació de la via publica de dues Food Trucks al parc 
de Can Font, els dies 15 i 16 de juliol 2022, per l'activitat SERSONA    

 

Vist que s’han rebut diferents sol·licituds per instal·lar Food Trucks per servei de 
degustació d’aliments i begudes de la Festa de SerSona Fest 2022, ubicada al parc 

de Can Font.  
 

 Els peticionaris son els següents: 
 

 
NOM  M2  TAXA  
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MONTSERRAT COSTA 
XICOTA  

6,00 m2  32,10€ 

ROSA LOURADOR DASILVA  14,00m2  74,90€ 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 14 de juliol de 2022, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable la instal·lació de dues Food Trucks al parc de 

Can Font, els dies 15 i 16 de juliol de 2022 en motiu de la celebració del SERSONA 
FEST,  amb els següents condicionants:  

 
MOLT IMPORTANT  

Cada sol·licitant tindrà a disposició de les autoritats competents, la 
documentació tècnica de les instal·lacions, inscripcions i revisions 

reglamentaries, pòlissa de responsabilitat civil per activitat i rebut actual de 

pagament d’aquesta, contractes de manteniment de les empreses 
especialitzades, extinció incendis, o qualsevol altre reglamentació que els hi 

apliqui. Cada sol·licitant serà el responsable directe de la correcta 
instal·lació , posta en marxa i manteniment de cada activitat i de que els 

usuaris en facin un us correcte. 
 

1.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni Sub-
arrendarse a tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la 

llicència.  

 
2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 

revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  
 

3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular de la llicència dels  
desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  

càrrec seu, sota supervisió municipal.  
 

 

4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 
en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació  

d’una nova autorització.   
 

5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 
hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  

  
6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  

veïnat o aldarulls a la via pública.   

 
7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els criteris  

de l’organització.  
 

8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada  
dels rètols o pancartes que s’hagin pogut instal·lar.  

 
9.- L’activitat es limitarà els dies 15 al 16 de Juliol de 2022. 
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Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.5. Ensenyament 

2.5.1. Aprovació conveni de col·laboració amb el Centre de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Caldes i l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana.    

 
Vist que el present conveni té per objecte establir la col·laboració entre el CDIAP de 

Caldes i les Escoles Bressols municipals, per a la detecció i orientació de possibles 
alteracions en el desenvolupament dels infants a les Escoles Bressol. Amb aquest 

objectiu, el CDIAP desplaçarà professionals del centre a l’Escola Bressol en funció de 
les dificultats detectades. 

 

Vist que el curs 2012-2013 es va signar el primer conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Centre de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç (CDIAP) de Caldes. 
 

Atès que és necessari signar un nou conveni de col·laboració per continuar amb el 
servei del CDIAP i examinat el contingut del mateix i trobat conforme, 

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

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Centre de    
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Caldes i l'Ajuntament per 

donar continuïtat al seu servei. 
 

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per la signatura del conveni i 
desplegaments dels acords que siguin necessaris.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la resta d’interessats.  
 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 19:00, 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  


