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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 de setembre 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 22 de setembre 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. JGL2022/30 Ordinari 15/09/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació mitjançant acord marc de l'ACM relatiu al subministrament de 
mobiliari urbà i parcs infantils de 6 banc model NeoBarcino 1800 natural 

 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Aprovació de la ocupació de la via publica per la ballada de sardanes a la Plaça 
Encants el dia 25 de setembre de 2022 

 
2.3.2. Exp.2022/1155 - Aprovar llicència per reformar cuina a DADES PROTEGIDES 

 

2.3.3. Exp.2021/1700- Aprovar devolució fiança per les obres de piscina al carrer 
DADES PROTEGIDES 

 
2.3.4. Aprovar la tercera certificació, i factura de les obres d'urbanització del camí de 

vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat 
 

2.3.5. Exp.2021/1587 - Aprovar devolució fiança per les obres de rehabilitació façana 
a l'edificia de DADES PROTEGIDES 

 

2.3.6. Aprovar la ocupació via publica a la Plaça dels Encants per la celebració de la 
Fira al Centre, organitzada per l'Associació Ronçana Comerç Actiu, el dia 30 de 

setembre de 2022 
 

2.3.7. Exp.2019/1326 - Arporvar pròrroga ampliació habitatge al carrer DADES 
PROTEGIDES 

 
2.3.8. Exp.2022/296 - Devolució fiança obres clavegueram carrer DADES 

PROTEGIDES 

 
2.3.9. Exp.2022/877 - Aprovar llicència per reformar l'habitatge de DADES 

PROTEGIDES 
 

2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
2.4.1. Aprovació del conveni regulador de la subvenció a l'Associació de Comerciants 

"Ronçana Comerç Actiu", amb motiu de la 9a edició dels Premis Tardor 2022 
 

 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 15 de setembre de 2022la qual 

s’aprova per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/30 Ordinari 15/09/2022 
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2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació mitjançant acord marc de l'ACM relatiu al 
subministrament de mobiliari urbà i parcs infantils de 6 banc model 

NeoBarcino 1800 natural    
 

Atès que en data 3 de febrer de 2022  es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a l’Acord marc de subministrament de parcs infantils  

mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05). 

 
Atès que existeix la necessitat d’adquirir 10 bancs. 

 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Novatilu SL, relatius a les actuacions 

anomenades anteriorment.  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Novatilu SL el 

subministrament de  serveis consistents en el subministrament de 10 bancs model 
NeoBarcino 1800 natural, per import de 1.490 euros (IVA exclòs) 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-171-210004, 

del pressupost 2022 l’import de 1.802,90 euros  (IVA inclòs) en concepte d’adquisició 
de 10 bancs. 

 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Novatilu SL, al 
CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) 

així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 

 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 

l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 

caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/40 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/40 d’import 102.383,93 

euros. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Aprovació de la ocupació de la via publica per la ballada de sardanes 

a la Plaça Encants el dia 25 de setembre de 2022    
 

Atès que  en data 21 d’agost de 2022 i nº de registre 2022-5806, la Sra. MARIA 
CASANOVAS PRIMS amb DNI 37762068R , sol·licita autorització per poder realitzar 

unes ballades de sardanes, els proper dies de 3 i 25 de setembre a la plaça dels 
Encants.  

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 16 de setembre de 2022 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable la ballada de sardanes a la Plaça Encants el dia 
25 de setembre de 2022 per part del grup sardanista Sardanistes del Tenes, amb els 

següents condicionants:  
 

1.- La 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 forma essencialment 
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.  

 

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 25 de setembre de 2022, de 20.00-22.30h.  
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Segon.-Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 

l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 

caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 

2.3.2. Exp.2022/1155 - Aprovar llicència per reformar cuina a Can Vicari    
 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 02/08/2022 ha demanat llicencia d’obres 
exp. 2022/1155 61  per reformar cuina a 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 2022/1155 61 de DADES PROTEGIDES per 

reformar cuina a DADES PROTEGIDES , amb les següents condicions particulars: 
 

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

reportatge fotogràfic on s’apreciï de l’estat actual de la cuina.  
 

2. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions determinades al document bàsic DB HS 5 Evacuació d’aigües, 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació.  
 

3. 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). 

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

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

 
5. 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 
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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.   

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

167,93€, la fiança d’elements urbanístics per import de 90,15€, i la placa d’obres per 

import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.3. Exp.2021/1700- Aprovar devolució fiança per les obres de piscina al 

DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb ha demanat la devolució de la fiança d’obres 

de la Llicència d'Obres 2021/1700 100 per les obres de piscina al 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 la Llicència d'Obres 2021/1700 

100 per les obres de piscina al DADES PROTEGIDES, d’import 158,70 euros.  
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.4. Aprovar la tercera certificació, i factura de les obres d'urbanització del 

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

 
Vista la tercera 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 d’agost 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: 
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Primer.- Aprovar la tercera certificació, i factura corresponent (número 22000334)  
d’import de 42.447,67 euros (IVA inclòs). 

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

pressupostàries 1-1532-609016 Vorera Camí Can Sabater, per un import de 
35.757,20 euros, i  1-1532-609015 Vorera Camí Can Sabater (c. Fonteta, entre camí 

Can Feu -CF), per un import de 6.690,47 euros, corresponent a la 3a 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. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.5. Exp.2021/1587 - Aprovar devolució fiança per les obres de 
rehabilitació façana a l'edificia de la DADES PROTEGIDES 

 

Atès que en DADES PROTEGIDES ha demanat la devolució de les fiances d’obres de 
la Llicència d'Obres 2021/1587 96 per les obres de rehabilitació façana de l’edifici de 

DADES PROTEGIDES,  
 

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials,  
 

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

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2021/1587 
96 de DADES PROTEGIDES per les obres de rehabilitació façana de l’edifici de la 

DADES PROTEGIDES, d’import 353,86 euros. 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.6. Aprovar la ocupació via publica a la Plaça dels Encants per la 

celebració de la Fira al Centre, organitzada per l'Associació Ronçana Comerç 
Actiu, el dia 30 de setembre de 2022    

 
Atès que en data 7 de setembre de 2022 i nº de registre 6103 la Sra. SONIA PADILLA 

CORCHO, amb DNI 47701370Z, en representació de ASSOC. COMERCIANTS P. 

ARTESANALS EMP.SERV. I PROF. RONÇANA COMERÇ ACTIU DE STA. EULÀLIA 
RONÇANA anb NIF G64028038 sol.licita l’espai de la Plaça dels Encants per la 

celebració de la Fira al Centre el proper divendres 30 desetembre de 2022. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 15 de setembre de 2022, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable l’ocupació de la via per la celebració de la Fira 
al Centre el proper divendres 30 desetembre de 2022 a la Plaça del Encants,  amb 

els següents condicionaments: 
 

• L’organització i més concretament el sol·licitant, ASSOC. COMERCIANTS P. 
ARTESANALS EMP. SERV. I PROF. RONÇANA COMERÇ ACTIU DE STA. EULÀLIA 

RONÇANA ,seran els responsables de l’esdeveniment, i respondran amb la seva 

assegurança de responsabilitat civil davant de qualsevol incidència. 
 

• Abans de l’esdeveniment, l’organització verificarà la no concurrència amb altres 
activitats. 

 
• Abans de l’esdeveniment, l’organització contactarà amb la Policia local per tal de 

coordinar les accions necessàries i garantir la seguretat. 
 

• L’organitzador vetllarà mitjançant els seus recursos (persones i materials) per el 

bon desenvolupament de l’activitat. 
 

• Es disposarà d’un protocol d’actuació, que garanteixi la ràpida actuació en cas 
’emergència, especialment en l’assistència sanitària per tractar-se d’una activitat que 

pot comportar accidents, per tal motiu es garantirà la presencia durant 
l’esdeveniment de serveis sanitaris especialitzats i complementat amb unitats mòbils 

d’assistència. 
 

• Si per part dels cossos de seguretat s’observés qualsevol anomalia o deficiencia 

que pugues posar en risc als participants o persones alienes, aquests estaran 
facultats per la modificació del traçat o en el seu cas la suspensió en cas de que fos 

necessari. 
 

• Finalitzat l’esdeveniment, caldrà realitzar la neteja de la zona, així com es 
desmuntaran les senyalitzacions relacionades amb l’esdeveniment. 

 
 

• La senyalització utilitzada es retirarà en un termini inferior a 24 h. de la finalització 

de ’esdeveniment. 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.7. Exp.2019/1326 - Arporvar pròrroga ampliació habitatge al DADES 

PROTEGIDES 
 

Atès que DADES PROTEGIDES amb ha demanat pròrroga de la llicencia d’obres 
2019/1326 82  per ampliació de l’habitatge del DADES PROTEGIDES. 

 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

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

 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2019/1326 82 de pròrroga ampliació de 

l’habitatge del carrer Guifré el Pilòs, 11, amb les següents condicions particulars:  
 

1. La concessió de la present pròrroga de llicència és exclusivament per finalitzar 
les obres pendents d’executar (finalitzar coberta de teula) i per a les que es va 

obtenir llicència d’obres (exp 2019/1326 82). 

 
2. El termini màxim de prorroga de la llicència d’obres, és el 19 de desembre de 

2022. 
 

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

90,15€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.3.8. Exp.2022/296 - Devolució fiança obres clavegueram DADES 

PROTEGIDES 
 

 

Atès que en DADES PROTEGIDES amb ha demanat la devolució de les fiança  de la 
Llicència d'Obres 2022/296 10 per les obres de escomesa de clavegueram 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 les fiança d’obres de Llicències d'Obres 2022/296 
10 de DADES PROTEGIDES escomesa de clavegueram al carrer DADES PROTEGIDES 

d’import 150,00 euros. 
 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
 

2.3.9. Exp.2022/877 - Aprovar llicència per reformar l'habitatge de la DADES 
PROTEGIDES 
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Atès que en DADES PROTEGIDES amb Registre d'Entrada de data 03/06/2022 ha 
demanat llicència d’obres per reformar l’habitatge de 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 2022/877 45 de DADES PROTEGIDES per  
reformar l’habitatge de la DADES PROTEGIDES amb les següents condicions 

particulars:  
 

1. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació de la següent 
documentació: 

 

• Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, regulador dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el 
RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya, caldrà aportar el document 
d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 

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

concepte de dipòsit per la posterior gestió.  

 
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: 
71.562,89€ 

 
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 R6b).  

 
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 
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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.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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. 
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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. 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.  

9. 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).  
 

10. 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. 

 
11. 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).  

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

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

AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre 

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

   
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
2.929,51€, la fiança d’elements urbanístics per import de 1.171,80€, i la placa 

d’obres per import de 12,02€. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Promoció Econòmica i Turisme 
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2.4.1. Aprovació del conveni regulador de la subvenció a l'Associació de 
Comerciants "Ronçana Comerç Actiu", amb motiu de la 9a edició dels Premis 

Tardor 2022    
 

Atès que l’associació de comerciants “Ronçana Comerç Actiu” forma part de 
l’organització dels Premis Tardor que es celebren des de fa vuit anys per premiar 

públicament a les entitats i persones del municipi. 
 

Atès que l’ajuntament ha previst l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació 

de comerciants “Ronçana Comerç Actiu” per la celebració de la 9a edició dels Premis 
Tardor 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció a l’Associació de comerciants 

“Ronçana Comerç Actiu”, amb motiu de la 9a edició dels Premis Tardor 2022 per un 

import de 4.000 euros. 
 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i efectuar el pagament, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2-430-489021 Conveni de col·laboració amb 

Ronçana Comerç Actiu per import de 4.000 euros 
 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

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  


