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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 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 10 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 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 3 de novembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/37 Ordinari 03/11/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de la llicència a precari del quiosc de llaminadures de la 
Plaça Onze de Setembre 
 

En data 29 de setembre es van aprovar les bases que han de servir per a la llicència 
a precari del quiosc de llaminadures i refrescos mitjançant llicència d’ús privatiu situat 
a la Plaça Onze de Setembre. 
 
En data 3 d’octubre de 2022, es va publicar l’anunci de les bases al Diari Punt Avui.  
 
En data 17 d’octubre de 2022, es va publicar l’anunci de les bases al BOPB. 
 
Per a l’atorgament de la llicència del quiosc consta la següent petició prèvia a la 
publicació dels anuncis:  
 

• RE 2022/6621 de data 29 de setembre de 2022  
 
D’acord amb les bases que regeixen l’atorgament de llicència, es proposa adjudicar 
la llicència del quiosc a l´únic peticionari.  
 
Consta a l’expedient administratiu una diligència signada electrònicament, en que es 
fa constar: la publicitat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 17 
d’octubre de 2022, així com la publicació al diari El Punt Avui. Així mateix no consta 
cap impugnació en seu judicial ni administrativa ni consta al Registre General cap 
instància en què ningú demostri ser interessat a l’expedient administratiu que en el 
termini d’exposició de les bases no consta cap altra peticionari. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar la llicència a precari del quiosc de llaminadures i refrescos 
mitjançant la llicència d’ús privatiu situat a Plaça Onze de Setembre a Lisa Noemi 
Gimenez Quiñonez, per un cànon a favor de l’ajuntament d’import 600 euros anuals 
(sense IVA), i amb una durada inicial de contracte de 5 anys (sense possibilitat de 
pròrroga)  
 
Segon.- Establir com a data d’inici del contracte 1 de desembre de 2022. 
 
Tercer.- Fer constar, que d’acord amb les bases, són a càrrec de l’adjudicatari el 
pagament del subministrament de llum.  
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Quart.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils a partir de la 
notificació del present acord, constitueixi la garantia definitiva establerta a les bases 
i formalitzi el contracte mitjançant la seva signatura. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de la relació O/2022/53 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/53 d’import 105.315,70 
euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Exp.2022/1262 - Aprovar llicència de segregació al Camí de Can 
Vidal, 3 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb Regsitre General d'Entrada 2022 de data 
09/08/2022 ha demanat llicència d’obres per la segregació de la parcel.la del Camí 
de 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 de segregació amb exp. 2022/1262 64 de DADES 
PROTEGIDES per  la segregació de la parcel.la del DADES PROTEGIDES, segons el 
següent detall:  
 
  
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
326,20€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.2. Exp.2019/1294 - Aprovar la comunicació prèvia i devolució de 
fiances de l'habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació amb expedient número: 
2019/1294 79, presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES en nom i 
representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació de l’habitatge 
ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi (Llicència d'Obres 2019/1294 79, 
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 prèvia de primera ocupació de 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 l’aval o fiança de 881,03€ dipositats per tal de garantir la reposició 
dels serveis. 
 
Quart.- L’obtenció de la comunicació prèvia permetrà l’obtenció de qualsevol 
subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 
industrials o mercantils. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.3. Exp.2020/1265- Aprovar la comunicació prèvia i devolució de fiança 
de l'ampliació de l'habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació amb expedient número: 
2020/1256 58, presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES, en nom 
i representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera ocupació de l’habitatge 
ubicat al DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi (Llicència d'Obres 2020/1256 58, 

atorgada en data 22/04/2021). 
 
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 a DADES PROTEGIDES 
de l’habitatge ubicat al 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 l’aval o fiança de 3.170,18€ dipositats per tal de garantir la 
reposició dels serveis. 
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Quart.- L’obtenció de la comunicació prèvia permetrà l’obtenció de qualsevol 
subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 
industrials o mercantils. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.4. Exp.2022/1245 - Aprovar llicència per instal.lació de caixer 
automàtic al DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en BANC SABADELL S.A. amb RE 08/08/2022 ha demanat llicencia d’obres 
amb exp. 2022/1245 63  per instal·lació caixer automàtic DADES PROTEGIDES, 
local A.      
 
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 2022/1245 63 de BANC SABADELL S.A per 
instal·lació caixer automàtic c. Pompeu Fabra, 2, local A, amb les següents condicions 
particulars:   
    
1. La concessió de la present llicència fa referència EXCLUSIVAMENT a la realització 

de les obres indicades a documentació tècnica redactada per Sr. Jordi Piñol Roig, 
Arquitecte Tècnic col·legiat número 12.643 pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, presentada al registre 
d’entrada de l’Ajuntament el dia 08/08/22, amb número 5656. El 
desenvolupament de qualsevol activitat, RESTA SUPEDITAT a la intervenció 
ambiental que sigui preceptiva en matèria d’activitats. Si per l’autorització 
d’aquesta activitat fos necessari introduir modificacions a les instal·lacions/obres 
definides en aquest expedient 2022/1245 63, el promotor NO PODRÀ reclamar 
cap tipus d’indemnització a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per 
l’execució de les referides modificacions. 

 

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.  
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.  
 

3. 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. 
 

4. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar compliment 
a les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11). 
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5. La llicència s’entendrà atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.  
 

  
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
559,09€, la fiança d’elements urbanístics per import de 223,64€, i la placa d’obres 
per import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.5. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut i el coordinador de Seguretat i 
Salut, de l’edifici de la Font del Rieral 
 

Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL  per la fase 2 de la reforma de la Font del Rieral. 
 
I vist l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’arquitecte Coordinador en 
Seguretat i Salut Sr. Albert Esteva Monforte col·legiat amb el número 64.378-5 pel 
COAC; 
 
Es proposta a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar com a coordinador de Seguretat i Salut el Sr. Albert Esteva 
Monforte, arquitecte pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el número de 
col·legiat 64.378-5. 
 
Segon.- Nomenar el Sr. Albert Esteva Monforte, com a Director de les obres. 
 
Tercer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL  per a la fase 2 de la reforma de la Font del Rieral. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3.6. Exp.2022/1473 - Aprovar llicència de gual al DADES PROTEGIDES 
 
Vista la sol·licitud de llicència de GUAL aportada al RE 5833 de 23/08/2022 al carrer 
DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable de la Policia Municipal,   
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la llicència de gual del carrer DADES PROTEGIDES amb les següents 
condicions particulars: 
 

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

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

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

4. Pintar el gual en la forma establerta i conservar la pintura en perfecte estat, 
repintant-lo com a mínim una vegada a l’any, llevat que es disposi un altre 
termini per l’administració municipal, (pintura groc tràfic), la primera 
pintada ho realitzarà la Brigada Municipal, a càrrec de l’interessat.  

5. Conservar la vorada i el paviment en perfecte estat. 
6. Refer la vorada i el paviment en el seu cas, una vegada no renovi la llicència, 

excepte en els casos de canvi de titular, si així s’autoritza per l’administració 
municipal, una vegada complimentats els següents tràmits. 

7. Mostrar la llicència, així com el comprovant d’estar al corrent del pagament 
de la taxa anual, pel titular, responsable o usuari del gual, quantes vegades 
per això sigui requerit pels agents de la Policia Local o els inspectors 
municipals. 

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

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

 
 
Segon.- Aprovar la liquidació d’ import 32,43euros (3M) Tarifa 1ª, 8,10euros per la 
placa de gual i 21,00euros pel pintat de la vorera amb pintura color groc trànsit.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4. Cultura i Festes 
2.4.1. Aprovació del Pagament a Justificar de l'Àrea de Festes per la 
compra de samarretes del Joc de Colors 2022 

 
Atès que a data 7 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de festes Manel Imedio Bernardo 2.242,76 

 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 
de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 
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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 2242,76 
euros dels quals han estat pagats 2242,76 euros  
 
Es proposa a l’Ajuntament 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 
de 2242,76 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-226092: Festes 
Populars. Festa Major – Hivern – Estiu – Reis – ETC. 

JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTES    

Data Concepte Proveïdor NIF Import 

18/7/2022 
Samarretes del Joc dels Colors de la Festa 
Major 2022 

Prestige Attrait, S.L. B59668400 2242,76 

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

Tercer.- 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 

 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Ass. 26/2014_ Devolució de la fiança de runa de les obres al camí de 
la Serra,84 
 
Vista la sol·licitud de DADES PROTEGIDES de RE6389 de 20/09/22 demanant la 
devolució de la fiança de runa per les obres d’enderroc de bassa al DADES 

PROTEGIDES. 
 
Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de 30,05€ dipositada per garantir la gestió 
de runa del comunicat d’obra 26/2014, enderroc de bassa al DADES PROTEGIDES. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
3.1.2. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per Barnasfalt, S.A. pels 
Treballs de conservació i manteniment del paviment de la calçada de 
diversos trams de carrers al T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022) i 
designar el Tècnic Director de l’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per Barnasfalt, S.A. pels Treballs de 

conservació i manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers 
al T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022), 
 
I vist l’informe favorable del tècnic Coordinador en Seguretat i Salut Sr. Josep 
Barberillo Nualart, designat per l’execució dels treballs; 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar com a Tècnic director de l’obra de Conservació i manteniment del 
paviment de la calçada de diversos trams de carrers al T.M. de Santa Eulàlia de 
Ronçana (any 2022), al Sr. Josep Barberillo Gesa, Enginyer civil, col·legiat número 
6.410, i amb DNI 77263183L. 
 
Segon.- Nomenar com a Coordinador de seguretat i salut de l’obra Conservació i 
manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers al T.M. de 
Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022), al Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer 
industrial superior, col·legiat número 16.134, i DNI 53124665R. 
 
Tercer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per Barnasfalt, S.A. pels Treballs 
de conservació i manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de 

carrers al T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
I a les 17:25, 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  


