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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 de novembre 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 3 de novembre 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. JGL2022/36 Ordinari 27/10/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment de camins 
rurals, carrers urbans sense asfaltar i àrees d’aparcament del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana 
 
2.1.2. Aprovació de la permuta d’un tram del traçat del camí de la Campinya a Can 
Gafa 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/01008 per suport acadèmic. 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de l'estat de comptes del canon d'AGBAR de l'any 2021 
 
2.4.2. Aprovació inicial de la Memòria valorada per a una nova xarxa de clavegueram 
al carrer Mare de Deu de la Salut 
 
2.4.3. Aprovar preus contradictoris 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Santa Eulalia 
Ronçana, Ronçana Comerç Actiu i AGBAR en motiu de la celebració dels Premis Tardor 
2022 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 27 d'octubre de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/36 Ordinari 27/10/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment de 
camins rurals, carrers urbans sense asfaltar i àrees d’aparcament del 
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
Que per acord de Junta de Govern Local, de data 26 de març de 2020, es va adjudicar 
a Obres i Paviments Llovet el contracte de serveis de manteniment de camins rurals, 
carrers urbans sense asfaltar i àrees d’aparcament del municipi de Santa Eulàlia de 
Ronçana per un import de 65.000 euros (més 21% IVA). 
 
Atès que el contracte subscrit estableix que el global dels treballs encarregats 
s’hauran d’executar en un termini màxim de dos anys. La primera anualitat del 



 

JGL2022-37 Ordinari 03-11-2022  Pàgina 3 de 11 

contracte s’inicià a partir de la data de formalització del contracte fins a 31 de 
desembre de 2020, al finalitzar aquest període començarà a comptar la segona 
anualitat del contracte ( 1 de gener de 2021 fins 31 de desembre de 2021).Podrà 
ésser prorrogat per dos anys més, per mutu acord de les parts, cadascuna de les 
pròrrogues són independents l’una de l’altra. 
 
Atès que el 19 de novembre de 2021, es va formalitzar la primera pròrroga del servei 
de manteniment de camins rurals, carrers urbans sense asfaltar i àrees d’aparcament 
 
Atès que ambdues parts han mostrat conformitat a acordar una pròrroga pel termini 
d’un any, per tal de continuar prestant el servei. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment de camins 
rurals, carrers urbans sense asfaltar i àrees d’aparcament del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana, a prestar per part d’Obres i Paviments Llovet, pel termini d’un 
any, a comptar des de la finalització del vigent, i per un import de 32.500 euros (IVA 
exclòs), a prestar amb les mateixes condicions definides al contracte i resta de 
documentació de l’expedient de contractació. 
 
Segon.- Autoritzar i Disposar l’import de 39.325 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària habilitada per tal fi al pressupost municipal de 2023 en 
concepte de pròrroga del contracte de manteniment de camins. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a Obres i Serveis Llovet, S.L. 
 
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 
 
2.1.2. Aprovació de la permuta d’un tram del traçat del camí de la Campinya 
a Can Gafa 
 
Atès que el Ple de la Corporació en la sessió de caràcter Ordinari de 29 de setembre 
de 2022, va aprovar definitivament la desafectació del tram del camí municipal 
"Camí de la Campinya a Can Gafa" així com iniciï l'expedient de permuta de la via 
municipal en desús, d'acord amb la normativa reguladora de béns locals, per a la 
consecució de l'objecte de la modificació del pas de l’esmentat camí al seu pas per la 
finca, titularitat de Maria Asunción Zavala Durán, d'acord amb la fonamentació 
exposada i que es recull a l'expedient tramitat. 
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Vist l’informe tècnic de valoració  i d’acord amb el Projecte d’actuació específica (PAE) 
per a la modificació d’un tram del traçat del camí de la Campinya a Can Gafa, la 
superfície existent i la proposada, son:  
  
CLASSIFICAC
IÓ DEL SÒL  

NÚM. (PI)  
NÚM. (PA)  

SUP.  VALOR €/ 
m2  

TOTAL  

Traçat 
existent  

Sòl no 
urbanitzable  

PI: 7  
PA: 28  

215,87 
m2  

1,35 €/m²  291,42€  

Traçat 
proposat  

Sòl no 
urbanitzable  

PI: 7  
PA: 2  

181,70 
m2  

1,35 €/m²  245,29€ 

 

D’acord amb el quadre anterior es constata una diferència a favor de 
l’Ajuntament de 46,12€ entre el traçat existent del camí de la Campinya fins 
a Can Gafa 

Vist l’informe de secretaria del compliment de tots els requisits legals i hi consta que 
tots dos béns immobles a permutar pertanyen en propietat plena, lliure i sense 
càrregues, als propietaris respectius. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la permuta d’acord amb el Projecte d’actuació específica (PAE) per 
a la modificació d’un tram del traçat del camí de la Campinya a Can Gafa,  d’acord 
amb la superfície existent i la proposada i la valoració tècnica següent:  
 
CLASSIFIC
ACIÓ DEL 
SÒL  

NÚM. (PI)  
NÚM. (PA)  

SUP.  VALOR €/ 
m2  

TOTAL  

Traçat 
existent  

Sòl no 
urbanitzabl
e  

PI: 7  
PA: 28  

215,87 
m2  

1,35 €/m²  291,42€  

Traçat 
proposat  

Sòl no 
urbanitzabl
e  

PI: 7  
PA: 2  

181,70 
m2  

1,35 €/m²  245,29€ 

 
D’acord amb el quadre anterior es constata una diferència a favor de l’Ajuntament 
de 46,12€ entre el traçat existent del camí de la Campinya fins a Can Gafa.  

SEGON.- requerir al propietari per formalitzar el corresponent document de permuta 
i per l’ingrés a la caixa municipal, de la diferència de valor del bé que s’obté 
mitjançant permuta, a favor de l’Ajuntament per import de 46,12 euros. 

TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
realització de l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat permutat, d'acord 
amb l'article 8.3 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, d'acord amb el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals -RBEL de la permuta . 

QUART.- Notificar aquest acord als interessats  
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CINQUÈ.- 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/2022/51 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/51 d’import 26.371,91 
euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/01008 per suport 
acadèmic. 
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 31 d’octubre de 2022, és convenient un 
suport acadèmic domiciliari, donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per 
garantir un sa i correcte desenvolupament personal. 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-Concedir un ajut econòmic d’urgència social per suport acadèmic, pel 
sol·licitant de l’expedient 2014/01008, per suport acadèmic domiciliari realitzat per 
l’entitat EPT (Eines per tothom), d’octubre a desembre del 2022, pel 100% del cost, 
sent un import total de 1.128,86 euros.  
  
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 1.128,86 
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.  
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S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de l'estat de comptes del canon d'AGBAR de l'any 2021 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2022, es rep instància amb número de registre 
2022-7132 de de la empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. 
AGBAR amb NIF A08000234, en que es sol·licita que s’aprovi l’import del Cànon anual 
meritat per l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per l’exercici 2021 l’informe 
anual d’estat de comptes sobre el cànon de l’aigua i fons de reposició 2020 -2021.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 24 d’octubre de 2022, 
 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els imports a favor de l’ajuntament que es desprenen dels informe 
del Fons de Reposició i del Resum Cànon:  
 
- En concepte de Cànon 2021 és de 43.520,30 euros. Aquest import serà liquidat a 

l’ajuntament descomptant les factures pendent de cobrament.  

 

- En concepte de Fons de reposició pendent de 2020 és de 76.352,75 euros. Aquest 
import serà liquidat a l’ajuntament. 
 

- En concepte de Fons de reposició de 2021 és de 138.657,70 euros. El destí 
d’aquest fons de reposició seran actuacions previstes re realitzar l’any 2022.  

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.2. Aprovació inicial de la Memòria valorada per a una nova xarxa de 
clavegueram al carrer Mare de Deu de la Salut 

 
Que la Junta de Govern local en sessió de caràcter ordinari de 12 de novembre de 
2020,  va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 
Tordera relatiu al servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram, amb 
una durada d’1 any, a comptar des de l’1 de gener de 2021, i fins el 31 de desembre 
de 2021, prorrogable. Dit conveni inclou, entre d’altres, treballs d’oficina tècnica, on 

s’inclou la redacció de memòries valorades. 
 
Que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinari de data 2 de desembre 
de 2021, va aprovar la 1ª pròrroga del Conveni de cooperació interadministrativa per 
a la realització del servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram 
municipal, en els mateixos termes previstos en el conveni. 
 

Que el 26 d’abril de 2022, els Serveis Territorials sol·liciten al Consorci, l’estudi de la 
xarxa de clavegueram del c. Mare de Deu de la Salut amb la finalitat de millorar-la, 
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atès que en episodis de pluja la xarxa entra en càrrega i els edificis plurifamiliars que 
hi connecten no desaigüen correctament patint inundacions. 
 
Que el 4 d’octubre de 2022, amb registre d’entrada número 6767, el Consorci  
presenta en aquest ajuntament, la Memòria valorada per a una nova xarxa de 
clavegueram al carrer Mare de Deu de la Salut.  
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament realitzar actuacions de millora de la xarxa 
de clavegueram, per tal de millorar l’estat actual. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Territorials.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 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 la Memòria valorada per a una nova xarxa de 
clavegueram al carrer Mare de Deu de la Salut, per un import de 55.222,97€ (IVA 
inclòs). 
 
Segon.-Exposar al públic pel termini de 30 dies, la Memòria valorada per a una nova 
xarxa de clavegueram al carrer Mare de Deu de la Salut, 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 
 
2.4.3.  Aprovar preus contradictoris de l’obra 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, 
 
Vista la primera acta de preus contradictoris de l’obra 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, 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, 
DADES PROTEGIDES 
 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus contradictoris: 
 

• PC-01. Columna troncocònica de 4m d’alçada. 
Aquest nova partida substitueix la partida número BHM3U0XX corresponent a 
una Columna troncocònica de 6m d’alçada. 

 
• PC-02. Adequació sortida d’aigües finca. Aquesta partida es correspon als 

treballs per a la realització d’un nou punt de recollida de pluvials. 
 

• PC-03. Embornals de recollida de pluvials. Aquesta partida es correspon als 
treballs per a la realització de nous embornals de recollida del pluvials.  
 

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Santa 
Eulalia Ronçana, Ronçana Comerç Actiu i AGBAR en motiu de la celebració 

dels Premis Tardor 2022 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulalia Ronçana, l’Entitat Ronçana Comerç Actiu i 
Canal Set, organitzen des de fa 9 anys, els Premis Tardor, i en aquest sentit, hi ha 
previst un acte on hi ha tot un seguit d’activitats i premis, adreçades a els ciutadans, 
empreses i entitats del Municipi. 
 
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, està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament, per tal de 
promoure i desenvolupar al terme municipal activitats de caràcter cultural i lúdic, 
entenent que la cultura és una de les millors inversions per a la qualitat de vida dels 
ciutadans del Municipi i un element bàsic de cohesió social i de benestar dels ciutadans. 
 
Atès que l’empresa AGBAR, ha expressat la voluntat de col·laboració amb l’Ajuntament 

de Santa Eulalia Ronçana, per tal de promoure i desenvolupar al terme municipal 
aquest tipus d’activitats d’interès general en les diverses manifestacions que aquestes 
poden revestir i especialment en el foment de la cultura, fa efectiva la seva 
col·laboració amb aquest municipi mitjançant una aportació econòmica única en els 
termes que en aquest extrem estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulalia Ronçana, Ronçana Comerç Actiu i AGBAR 
acorden subscriure el present Conveni de col·laboració en activitats d’interès general. 
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Segon.- AGBAR, dins del marc del present Conveni, es compromet a realitzar una única 
aportació econòmica de CINC CENTS EUROS (500-€), en concepte de patrocini i 
mecenatge per a la celebració dels Premis Tardor 2022. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eulalia Ronçana es compromet a destinar l’esmentada 
aportació econòmica per cobrir part de les despeses que es generin com a 
conseqüència de la celebració dels Premis Tardor 2022. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del present conveni de col·laboració, 
entre l’ Ajuntament de Santa Eulalia Ronçana, Ronçana Comerç Actiu i AGBAR. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 
 
Sisè.- 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 

 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Ass2021/1739 - Aprovar devolució fiança runa al carrer DADES 
PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 1040 de 08/02/22 a RE5770 de 17/08/22 
ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 
2021/1739 170  per les obres de segellar amb silicona les finestres de l’habitatge del 
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 runa de la comunicació prèvia d’obres 
2021/1739 170  per les obres de segellar amb silicona les finestres de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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3.1.2. Exp..2022/1542 - Aprovar llicència per enderroc de piscina al DADES 
PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 31/10/2022 ha demanat llicencia d’obres 
2022/1542 74 per enderroc de piscina al DADES PROTEGIDES 
 
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 2022/1542 74 de DADES PROTEGIDES per 
enderroc de piscina al DADES PROTEGIDES, amb les següents condicions particulars:  

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

projecte degudament signat pel tècnic redactor. 
 

2. Al finalitzar les obres, caldrà presentar davant l’ajuntament un certificat 
de la correcta gestió dels residus provinents de l’execució de les obres, per 
tal de donar compliment a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, 
pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya, el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
regulador dels residus.  

 
3. Durant l’execució dels treballs d’enderroc, caldrà minimitzar la pols 

generada, adoptant aquelles mesures que en minimitzin la seva propagació a 
l’atmosfera (recs periòdics, ús de veles de protecció als vehicles que transportin 
les runes, humectació de les runes, col·locació de veles a les zones 
d’abassegament, neteja de la calçada del carrer, ...). 
 

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 i salut en les obres de construcció. 
 

5. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de donar 
compliment al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

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

autorització. 
 

7. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 
del que s’estableix a la fitxa PU-3 Font d’Abril, inclosa al Document C2, del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
300,70€, la fiança d’elements urbanístics per import de 120,28€,  i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar 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  


