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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 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 17:00 
hores del dia 21 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. JGL2022/26 Ordinari 14/07/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les actuacions relatives als drenatges als patis de l’escola la 

Sagrera 

 
2.1.2. Adjudicació de les obres d'instal·lació elèctrica als edifics del camp de futbol 

municipal  
 

2.1.3. Adjudicació treballs de modificació de la xarxa elèctrica existent al carrer 
Fonteta  

 
2.1.4. Adjudicació de les obres d'acabament de les actuacions pendents al camp de 

futbol municipal  

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació del compte justificatiu del PPJ Àrea de comunicació 
 

2.2.2. Aprovació de factures 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar. 

 

2.3.2. Bases reguladores ajuts econòmics a persones amb risc d’exclusió social que 
restin gravades per l’impost de béns immobles 2022 

 
2.3.3. Resolució ajuts de material escolar pel curs 2022-2023 

 
2.3.4. Resolució ajuts de sortides escolars pel curs 2022-2023 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovar la primera ocupació de l'habitatge del carrer Sant Cristòfol 4 i 

retornar la fiança 
 

2.4.2. Exp.22/1012 - Aprovar llicència per escomesa de gas particular DADES 
PROTEGIDES 

 
2.4.3. Aprovar  1a certificació i fra de les obres d'Urbanització del camí de vianants 

al carrer Fonteta,  
 

2.4.4. Aprovar la 3a certificació i fra de les obres de la Plaça Onze de Setembre 

 
2.4.5. Exp-22/616- Aprovar llicència per la construcció d'un habitatge al carrer 

DADES PROTEGIDES 
 

2.4.6. Exp.22/852 - Aprovar llicència per ampliar l'habitatge del carrer DADES 
PROTEGIDES 

 
2.4.7. Ass.2022/894-Aprovar devolució fiança runa carrer DADES PROTEGIDES 
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2.4.8. Aprovar la Baixa del gual de DADES PROTEGIDES 

 
2.4.9. Ass.2019/1176 - devolució fiança runa plaques  

 
2.5. Recursos Humans 

2.5.1. Aprovació de les bases generals que han de regir els processos per a 
l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 

2.5.2. Aprovació bases específiques i convocatòria que han de regir el procés per a 
l'estabilització d'una plaça de tècnic/a econòmic/a personal funcionari, grup A1 de 

la plantilla de personal de l'Ajuntament 
 

2.5.3. Aprovació bases específiques i convocatòria que han de regir el procés per a 
l'estabilització d'una plaça de tècnic/a d'administració general personal funcionari, 

grup A1 de la plantilla de personal de l'Ajuntament, mitjançant concurs de mèris 
 

2.6. Esports 

2.6.1. Proposta Retorn fiança per ocupació via pública Associació Bàsquet Ronçana 
2022 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 14 de juliol de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
 

1.1. JGL2022/26 Ordinari 14/07/2022 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 14 de juliol de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les actuacions relatives als drenatges als patis de 

l’escola la Sagrera    

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de drenatges i arranjament del paviment 

existent als patis de l’escola Ronçana, d’acord amb el previst a l’article 
13/14/15/16/17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

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

actuacions. 
 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 9.888 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de serveis és de 15.000euros. 

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

d’eludir una licitació per la via ordinària. 
 

Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/314 de data 15 de juliol de 2022. 
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Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  

 
Vista l’oferta presentada per l’industrial Susana Franch Pujadas amb NIF 

52158965W, que ascendeix a la quantia de 9.888 euros (IVA exclòs) 
 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

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

del sector públic. 
 

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

 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 

actuacions relatives als drenatges i arranjament del paviment existent als patis de 
l’escola Ronçana , per un import de 9.888 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-323-632001 
inversions Escola Ronçana del pressupost 2022, l’import de 4.643,98 euros (IVA 

inclòs) i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4-323-632026 inversions patis 
escoles del pressupost 2022, l’import de 7.320,50 euros (IVA inclòs) 

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

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 
adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 

quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  

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

de l’expedient.  
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.2. Adjudicació de les obres d'instal·lació elèctrica als edifics del camp 

de futbol municipal     
 

Vista la necessitat d’executar les obres d’instal·lació elèctrica dels edificis del camp 
de futbol municipal, d’acord amb el previst a l’article 13/14/15/16/17 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 

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

 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 
quantia de 31.734.35 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas d’obres és de 40.000 euros. 
 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/320 de data 15 de juliol de 2022. 
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Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  
 

Vista l’oferta presentada per l’empresa Serveis Integrals ORZE SL amb CIF 
B650288102 , que ascendeix a la quantia de 31.734.35 euros (IVA exclòs). 

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

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

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

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

ACORDS: 
 

Primer.- Adjudicar a l’empresa Serveis Integrals ORZE SL , el contracte menor 
d’obres d’instal·lació elèctrica dels edificis del camp de futbol municipal, per un import 

de 31.734.35 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Autoritzar i Disposar l’import de 38.398,56 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 9-342-632007 Millora d’equipament camp de futbol del 
pressupost 2022. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i fer-ho públic a la plataforma de 

contractació pública.  
 

Quart.- Notificar aquest acord a l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

de Ronçana.  
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.3. Adjudicació treballs de modificació de la xarxa elèctrica existent al 
carrer Fonteta     

 

Vista la necessitat d’executar els treballs de modificació d’instal·lació de xarxa 
elèctrica existent al carrer Fonteta, i d’acord amb el previst a l’article 13/14/15/16/17 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 

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

 
Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 11.726,77 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas d’obres és de 40.000 euros. 
 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/330 de data 20 de juliol de 2022. 
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Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  

 
Vista l’oferta presentada per l’empresa E-distribución amb CIF B82846817 que 

ascendeix a la quantia de 11.726,77 euros (IVA exclòs)  
 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

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

del sector públic. 
 

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

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

treballs de modificació d’instal·lació de xarxa elèctrica existent al carrer Fonteta, a 
l’empresa E-distribución, per un import de 11.726,77 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 1532 609015 
Vorera Camí Can Sabater (c.Fonteta entre camí Can Feu – C.F.G), del pressupost 

2022, l’import de 14.189,39 euros (IVA inclòs). 
 

Tercer.- D’acord amb el Plec Tècnic i el Pressupost presentat per E-Distribución, 
prèviament a  l’inici dels treballs contractats, caldrà fer transferència per import de 

14.189,39 euros al número de compte ES59 2100 2931 9102 0013 2942 amb el 
concepte AMAT001 0000502994(TOT CLIENT). 

 

Quart.- Manifestar que a quest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 
l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

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

 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient. 
 

Sisè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per a que procedeixi a fer 

el pagament segons les instruccions que consten a l’expedient. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.4. Adjudicació de les obres d'acabament de les actuacions pendents al 
camp de futbol municipal     

 

Vista la necessitat d’executar les obres d’acabament de les actuacions pendents al 
camp de futbol municipal, i d’acord amb el previst a l’article 13/14/15/16/17 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 

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

 



 

JGL2022-27 Ordinari 21-07-2022  Pàgina 7 de 28 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 
quantia de 19.014,16 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas d’obres és de 40.000 euros. 
 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/331 de data 20 de juliol de 2022. 

 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  

 
Vista l’oferta presentada per l’empresa Construccions Can Farell amb CIF A58488693 

que ascendeix a la quantia de 19.014,16 euros (IVA exclòs), 
 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

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

del sector públic. 
 

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

 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor per executar les obres 

d’acabament de les actuacions pendents al camp de futbol municipal, a l’empresa 
Construccions Can Farell  per un import de 19.014,16 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària  9 342 632007 
millora equipament camp de futbol del pressupost 2022, l’import de 23.007,13 euros 

(IVA inclòs). 
 

Tercer.- Manifestar que a quest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 
l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

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

 

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

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació del compte justificatiu del PPJ Àrea de comunicació    

 
Vist que a data 18 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 

a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

  Servei de Comunicació   DADES PROTEGIDES 530,00 € 
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Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i següents 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors 

d’aquests fons estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en 
el termini màxim de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 

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

pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 518,50 € 

euros. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 

518,50  euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22022-9-924-226020 

 

 DATA CONCEPTE TERCER NIF PARTIDA DESPESA 

1 18/07/222 PUBLIBUZON Sociedad 

estatal 
correos y 

Telégrafos, 

S.A 

A83052407 22022-9-

924-
226020 

518,50 € 

 

 

Segon.- Es retornen 11,50 euros a Tresoreria en concepte de sobrant. 
 

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

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.2.2. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació núm. O/2022/32 degudament registrades i 
conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/32 d’import 84.550,56 
euros. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar.    

 
Vist que a data 8 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 

a justificar: 
 

Servei Perceptor 

Import 
pagament a 

justificar 

Import 

Justificat 

Serveis Socials DADES PROTEGIDES 1.012,5€ 1.012,5€ 

 

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 art. 69  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 1.012,50 
euros. 

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

 

ACORDS : 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com el 
corresponent document justificatiu del pagament de les despeses per import total de 

1.012,50 euros. 
 

DATA   FACTURES IMPORT PARTIDA P. I.R.P.F. DESPESA 

08/7/2022 1 

SOCIEDAD 
ESTATAL 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

S.A. 506,25€ 

 
 

 
5-231-227091.  

  506,25€ 

08/7/2022 1 

SOCIEDAD 
ESTATAL 

CORREOS Y 

TELEGRAFOS 
S.A.     506,25€  5-231-227091.    506,25€ 

TOTAL     1.012,5 €    1.012,5 € 

 
 

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

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 



 

JGL2022-27 Ordinari 21-07-2022  Pàgina 10 de 28 

2.3.2. Bases reguladores ajuts econòmics a persones amb risc d’exclusió 
social que restin gravades per l’impost de béns immobles 2022    

 
Atès que el context socioeconòmic dels darrers anys ha provocat que les famílies es 

trobin amb escassa capacitat econòmica, disminuint els seus ingressos i amb  
dificultat per fer front a les seves obligacions econòmiques, entre aquestes les 

vinculades al pagament de l’habitatge habitual. 
 

Aquestes famílies esdevenen objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques 

públiques de protecció social. 
 

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

a persones amb risc d’exclusió social que restin gravades per l’impost de béns 
immobles 2022, sent un ajut econòmic universal adreçat a tota la població, i de 

continuïtat de l’any passat. 
 

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

precarietat econòmica i/o social,  per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques en 
unes condicions d’igualtat d’oportunitats.             

 
Vist el document de bases reguladores d’ajuts econòmics a persones amb risc 

d’exclusió social que restin gravades per l’impost de béns immobles 2022. 
 

Per tot l’exposat considerem necessari regular la concessió d’un ajut econòmic pel 
pagament de l’impost de Béns immobles, mitjançant  unes bases reguladores,  on la 

concessió de l’ajut està subjecta al compliment d’un requisits.  

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb risc 

d’exclusió social que restin gravades per l’impost de béns immobles 2022 de  
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  

 

Segon.- Establir que en cas que no es presentin al·legacions, restarà aprovat   
definitivament i es publicaran les bases íntegrament. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.3.3. Resolució ajuts de material escolar pel curs 2022-2023    

 

Vist l’informe de l’educadora social de data 18 de juliol de 2022, per la resolució 
d’ajuts de material escolar pel curs 2022-2023.   

 
Atès que la Junta de Govern local del 12 de maig de 2022, va aprovar  les bases 

reguladores dels ajuts de material escolar pel curs 2022-2023, així com la 
corresponent convocatòria.  
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Atès que les bases estableixen l’ajut que consisteix en un sol pagament, sent l’import 
total del cost del material  del curs 2022-2023 del cicle educatiu del centre escolar 

on està matriculat l’alumne/a, que es detalla a continuació: 
 

Escola la Sagrera: 
 

− Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 100€ 
− Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 90€ 

 

Escola Ronçana: 
 

− Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 75€ 
− Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 85€ 

 
Educació secundària, batxillerat i CFGM: 

 
− Els alumnes matriculats en educació secundària (ESO, Batxillerat i CFGM) 

l’import és de 100€ 

 
 

Atès que s’han presentat 152 sol·licituds d’ajut de material escolar pel curs 2022- 
2023.  

 
 

Detall per centres escolars: 
 

CENTRES ESCOLARS 

ESCOLA SAGRERA  60 

ESCOLA RONÇANA  35 

IES VALL TENES  56 

ALTRES  1 

TOTAL  152 

 
 

I sent valorades les sol·licituds segons baremació descrita en les bases, han obtingut 
la següent puntuació: 

 

PUNTUACIÓ  NÚM. ALUMNES 

8 10 

7 40 

6 84 

5 1 

4 1 

3 5 

1 2 

No compleix 1 

Ucraïnesos 4 

Supera ing. 4 
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Atès la puntuació descrita i el pressupost previst per aquesta actuació, s’atorgarà 
l’ajut als alumnes que tinguin una puntuació d’1 o més punts i als infants refugiats 

d’Ucraïna.  
 

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

ACORDS: 

 
Primer.- Atorgar 147 ajuts de material escolar pel curs 2022-2023. Adjuntem relació 

d’alumnes a l’annex 1. 
 

 
  

 

ATORGATS 

  

AJUTS 

MATERIAL 

 

ESCOLA 

SAGRERA 
56 

17 (P3 –P5)  x100 euros 

39 (1r -4rt)  x 90 euros 
 

 

5.210 euros 

ESCOLA 

RONÇANA 
35 

 

10 (P3 –P5)  x 75 euros 
24 (1r – 6è) x 85 euros 

2 (1r – 6è) x 42,5 euros 

 
 

 

2.790 euros 

IES VALL 

TENES 
56 

 

50 x 100 euros 
6 x 50 euros 

 

5.300 euros 

TOTAL 147 
  

13.300 euros 

 
 

 
Segon.-Desestimar 5 sol·licituds d’ajuts de material escolar pel curs 2022-2023. 

Adjuntem relació d’alumnes a l’annex 2.  
 

 

AJUTS 
SORTIDES 

NO ATORGATS 

ESCOLA SAGRERA 4 

ALTRES 1 

TOTAL 5 

 
 

Tercer.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament del 
material escolar curs 2022-2023 per un import total de 13.300 euros, que es farà 

efectiu als centres escolars on resten matriculats els alumnes, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 2-231-480002 de subvencions Infància i Joves : Ajuts Material 
Escolar. 
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Quart.-Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.3.4. Resolució ajuts de sortides escolars pel curs 2022-2023    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 12 de juliol de 2022, per la resolució 
d’ajuts de sortides escolars pel curs 2022-2023.   

 

Atès que la Junta de Govern local del 12 de maig de 2022, va aprovar  les bases 
reguladores dels ajuts de sortides escolars pel curs 2022-2023, així com la 

corresponent convocatòria. Les bases estableixen l’ajut econòmic del 50% del cost 
de les sortides escolars. 

 
S’han presentat 152 sol·licituds d’ajut de sortides escolars pel curs 2022-2023. 

 
Detall per centres escolars: 

 

 

CENTRES ESCOLARS 

ESCOLA SAGRERA 60 

ESCOLA RONÇANA 35 

IES VALL TENES 56 

ALTRES  1 

TOTAL 152 

 
I sent valorades les sol·licituds segons baremació descrita en les bases, han obtingut 

la següent puntuació: 
 

PUNTUACIÓ  NÚM. ALUMNES 

8 10 

7 40 

6 84 

5 1 

4 1 

3 5 

1 2 

No compleix 1 

Ucraïnesos 4 

Supera ing. 4 

 

 
 

Atès la puntuació descrita i el pressupost previst per aquesta actuació, s’atorgarà  
l’ajut als alumnes que tinguin una puntuació d’1 o més punts i als infants refugiats 

d’Ucraïna.  
 

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

 
Primer.- Atorgar 147 ajuts de sortides escolars pel curs 2022-2023. Adjuntem relació 

d’alumnes a l’annex 1. 
 

Segon.-Desestimar 5 sol·licituds d’ajuts de material escolar pel curs 2022-2023.  
Adjuntem relació d’alumnes a l’annex 2. 

 

Tercer.-Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovar la primera ocupació de l'habitatge del carrer DADES 

PROTEGIDES i retornar la fiança    

 
Vista la comunicació prèvia de primera ocupació amb Llicència d'Obres 2020/267 12, 

presentada en aquest Ajuntament per JESUS MITJAVILA NOVELO, en nom i 
representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació de l’habitatge 

ubicat a  DADES PROTEGIDES d’aquest municipi (Llicències d'Obres 2020/267 12, 
atorgada en data 21/05/2020. 

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

 

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

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

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

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

 

Tercer.- Retornar la fiança de 788,59€ dipositats per tal de garantir la reposició dels 
serveis. 

 
Quart.- L’obtenció de la primera 14cupación permetrà l’obtenció de qualsevol 

subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 

industrials o mercantils. 
 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.2. Ass.2019/1176 - devolució fiança runa plaques     

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 15/10/2019  ha sol·licitat la devolució de 

la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres amb número 2019/1176 135  per 
les obres de instal·lació de plaques al carrer DADES PROTEGIDES 
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Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 

prèvia d’obres amb número   2019/1176 135  per les obres de instal·lació de plaques 

al carrer DADES PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.3. Exp.22/1012 - Aprovar llicència per escomesa de gas particular al 

carrer DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en NEDGIA CATALUNYA, S.A. amb RE 28/06/2022 ha demanat llicencia 
d’obres amb exp. 2022/1012 54 per a la realització d'una obra de manteniment amb 

una rasa/s de 0,40 m. d’amplada, 1 m. de profunditat, al carrer DADES PROTEGIDES 
 

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

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/1012 54 de NEDGIA CATALUNYA, S.A. per 

a la realització d'una obra de manteniment amb una rasa/s de 0,40 m. d`amplada, 
1m. de profunditat, al carrer DADES PROTEGIDES, amb les següents condicions 

particulars:  
 

• Abans d’iniciar les obres caldrà informar el dia concret de començament 
dels treballs. 

 

• Caldrà disposar de rètols que identifiquin l’empresa principal que realitza les 
obres, en aquest cas NEDGIA CATALUNYA, S.A.,  

 
• L’execució de les obres haurà de seguir estrictament a la documentació aprovada, 

unit a l’expedient. Durant la realització estarà sotmès a la inspecció tècnica 
municipal. 

 
• Previ a l’inici d’obres, caldrà aportar la corresponent documentació tècnica, on 

s’especificarà la zona d’ocupació a la via pública (degudament acotada) i la 

senyalització necessària. Tanmateix, caldrà indicar la durada dels treballs. 
 

• Tots els desperfectes efectuats en els serveis públics hauran  de ser notificats 
immediatament a l’ Ajuntament i reparats  en caràcter d’urgència, a càrrec del 

titular de la llicència. 
 

• La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 
disposicions del Decret 201/94 de 26 de juliol reguladora dels enderrocs i altres 
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residus de la construcció (DOGC 1931 de 8/8 de 1994), modificat parcialment pel 
Decret 161/2001 de 12 de juny. 

 
• Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions el titular d’aquesta, haurà de 

notificar-ho a l’ Alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un certificat 
expedit pel Director Tècnic de les mateixes, amb el fi de que els Serveis Tècnics 

Municipals puguin inspeccionar-les i formular la conformitat o esmenes a realitzar. 
 

• Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les atribucions que corresponen a 

altres Autoritzacions o Organismes i lliurant els drets a tercers. 
 

• Si en un futur les instal·lacions projectades, quedessin afectades per unes obres 
projectades per aquest Ajuntament, les mateixes hauran de ser traslladades i el 

cost anirà a càrrec del propietari de les instal·lacions. 
 

• El període de garantia serà d’un any a comptar de la recepció provisional. 
 

• Les empreses de serveis que realitzin obres a la via pública estaran 

obligades a facilitar a l’Ajuntament, el telèfon d’una persona que se’n 
responsabilitzi als efectes de resoldre qualsevol urgència que es pogués 

ocasionar fora de les hores de treball. 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
140,65€. 

  
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.4. Aprovar  1a certificació i fra de les obres d'Urbanització del camí de 
vianants al carrer Fonteta,     

 
Vista la primera certificació de l’obra de d'Urbanització del camí de vianants al 

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

de Ronçana, corresponent als treballs executats durant el mes de juny del 2022, 
signada per la direcció d’obres, l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Antoni Jiménez 

Carballido, pel representant de l’empresa contractista Asfaltos Barcino, SL., Jordi 
Escruella Nuñez, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la primera certificació, i factura corresponent (número 22000238)  
d’import de 13.195,30 euros (IVA inclòs). 

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

pressupostària 1-1532-609016 Vorera Camí Can Sabater, per un import de 
13.195,30 euros, corresponent a la 1a certificació de les obres d'Urbanització del 

camí de vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
 

 
2.4.5. Aprovar la 3a certificació i fra de les obres de la Plaça Onze de 

Setembre    
 

Vista la tercera certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze de 

Setembre, corresponent als treballs executats fins al mes de juny del 2022, signada 
per la direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, pels representants de l’empresa 

contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodriguez i Montserrat 
Peiris Peiris, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 

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

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la tercera certificació i factura corresponent (número 220151)  
d’import de 93.660,32 euros (IVA inclòs) 

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

pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre, per un import de 93.660,32 
euros, corresponent a la 3a certificació de les obres de Remodelació de la Plaça Onze 

de Setembre, de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.6. Exp-22/616- Aprovar llicència per la construcció d'un habitatge al 

carrer DADES PROTEGIDES 
 

Atès que DADES PROTEGIDES amb RE2400 de data 02/04/2022 ha demanat llicència 

d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 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 2022/612 28 de DADES PROTEGIDESper la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer DADES PROTEGIDES, amb les 
següents condicions particulars: 
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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: 
 

• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
• Control de qualitat 

• 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 

• Estudi Geotècnic 
• Certificació Energètica 

• 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. 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: 
283.813,49€ 

 

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 R6i).  
 

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. 
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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. 

 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-
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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 

14.066,36€, la fiança d’elements urbanístics per import de 5.626,55€, i la placa 
d’obres per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4.7. Exp.22/852 - Aprovar llicència per ampliar l'habitatge del carrer  
DADES PROTEGIDES 

 
Atès que na DADES PROTEGIDES amb RE3653 23/05/2022 ha demanat llicència 

d’obres per Ampliar l’habitatge del carrer 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 2022/852 41 de DADES PROTEGIDES per 
Ampliar l’habitatge del carrer DADES PROTEGIDES, amb les següents condicions 

particulars: 
 

1. Atès que la documentació tècnica presentada el 23 de maig de 2022 amb número 
de registre d’entrada 3653 i la documentació complementaria citada a l’apartat 

d’antecedents d’aquest informe 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.  

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

 
- 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 
- Estudi geotècnic 

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

disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 

regulador dels residus.  
 

2. 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: 
112.564,10€ 

 
Resum del càlcul segons ordenances fiscals: 

 

 
 

 

 
3. 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).  

 
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. 

 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 
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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. 
• 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. 
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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).  

 
12. 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.  

 

13. 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-5 Carrer de la Muntanya, 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. 
 

Fitxa del PU-5 Carrer de la Muntanya, que figura en el Document C2 (Normativa 

urbanística i fitxes) del POUM, determina 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
5.578,90€, la fiança d’elements urbanístics per import de 2.231,56€, i la placa 

d’obres per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.8. Ass.2022/894-Aprovar devolució fiança runa carrer València, 5    

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/06/2022  ha sol·licitat la devolució de 

la fiança de runes de la comunicació prèvia d’obres amb número Assabentat d'obra 
2022/894 116  per les obres ... a CL 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 de runes DADES PROTEGIDES corresponent 
a la comunicació prèvia d’obres amb número   per les obres de ...  d’import 30,05€.  

http://parcel.la/
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Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.9. Aprovar la Baixa del gual de DADES PROTEGIDES 

 

Vista la sol·licitud de RE3204 de 05/05/22 de DADES PROTEGIDES en la que 
sol·licita la baixa de gual del DADES PROTEGIDES. 

 
Vist l’informe de la Policia Local,  

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del seguent  

 

ACORD: 
 

 
Primer.- Aprovar la baixa el gual del DADES PROTEGIDES, amb les seguents 

condicions particulars: 
- Retirar la placa de gual 

- Despintar la vorera de color groc trànsit. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a la Oficina de Gestió Tributària per tal que ho 

incorporin al padró de guals. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.5. Recursos Humans 
2.5.1. Aprovació de les bases generals que han de regir els processos per a 

l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana    

Aquestes bases generals tenen per objecte establir les normes que han de regir el 

processos de selecció del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana en relació als processos d’estabilització de l’ocupació temporal 

que es puguin convocar de conformitat amb el previst a l’article 2.1, i les disposicions 
addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. 

El contingut d’aquestes bases serà completat amb les bases específiques que regeixin 

expressament cada convocatòria i es publiquin en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau 

en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

Es proposa l’adopció dels següents  

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les bases generals reguladores dels processos per a l’estabilització 
de l’ocupació temporal de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a proveir 

les places incloses al procés d’estabilització d’ocupació temporal i que figuren a 

l’oferta pública de l’any 2022. 

Segon.- Sotmetre-les a informació pública mitjançant inserció d’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.5.2. Aprovació bases específiques i convocatòria que han de regir el 

procés per a l'estabilització d'una plaça de tècnic/a econòmic/a personal 
funcionari, grup A1 de la plantilla de personal de l'Ajuntament    

 
Vistes les bases reguladores específiques que han de regir el procés per a 

l’estabilització d’una plaça de tècnic/a econòmic/a , personal funcionari grup A1 de la 

plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 

Les bases específiques complementen i especifiquen per a cada plaça convocada, les 
bases generals que regeixen en els processos d’estabilització de l’ocupació temporal, 

de conformitat amb el previst a l’article 2.1, i les disposicions addicionals sisena i 
vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 

de la temporalitat a l’ocupació pública. 
 

Es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

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

a l’estabilització d’una plaça de tècnic/a econòmic/a , personal funcionari grup A1 de 
la plantilla de personal de l’Ajuntament. 

 
Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria del procés, pel sistema de concurs 

extraordinari de mèrits.  

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

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

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

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

Es proposa l’adopció dels següents 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.5.3. Aprovació bases específiques i convocatòria que han de regir el 

procés per a l'estabilització d'una plaça de tècnic/a d'administració 

http://www.ser.cat/
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general personal funcionari, grup A1 de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament, mitjançant concurs de mèris    

 
 

Vistes les bases reguladores específiques que han de regir el procés per a 
l’estabilització d’una plaça de tècnic/a d’administració general, personal funcionari 

grup A1 de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 

Les bases específiques complementen i especifiquen per a cada plaça convocada, les 

bases generals que regeixen en els processos d’estabilització de l’ocupació temporal, 
de conformitat amb el previst a l’article 2.1, i les disposicions addicionals sisena i 

vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat a l’ocupació pública. 

 
Es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria reguladores del procés per 
a l’estabilització d’una plaça de tècnic/a d’administració general, personal funcionari 

grup A1 de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 

Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria del procés, pel sistema de concurs 
extraordinari de mèrits.  

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

tindrà efectes de declaració responsable, de que es reuneixen totes i cadascuna de 

les condicions exigides en la convocatòria. 
 

Quart.- Publicar les bases de la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana i a la pàgina web municipal www.ser.cat.   
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.6. Esports 

2.6.1. Proposta Retorn fiança per ocupació via pública Associació Bàsquet 
Ronçana 2022    

 

Atès que en data 9 de juny de 2022 i nº de registre 2022-4182, el DADES 

PROTEGIDES, va sol·licitar autorització per poder realitzar una la festa de final de 
cursa del club Associació Bàsquet Ronçana, el proper dia 1 de juliol de 2022, de 17h 

a 00h, a la pista esportiva exterior adjacent al pavelló esportiu.  

 

Atès que en Junta de govern Local de data 30 de juny de 2022 es va aprovar el 

permís per la ocupació d’aquest espai a favor del Club Associació bàsquet Ronçana 

per celebrar la Festa de final del curs amb les condicions especificades a l’informe i 
després d’abonar una fiança de 100 euros.  

 

Tenint en compte que el club Associació Bàsquet Ronçana ha sol·licitat el retorn de 

la fiança de 100 euros mitjançant instància 22022/5094.  

http://www.ser.cat/
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Vist l’informe favorable de la tècnica d’esports, emès amb data 18 de juliol de 2022.  

 

 

Es proposa l’adopció dels següents:  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar  el retorn de la fiança de 100 euros  al Club Associació bàsquet 

Ronçana, mitjançant transferència al número de compte de la mateixa entitat.  

 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:30, 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  


