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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 de novembre de 2014 

 
 
 
 
Assisteixen 
 
L’Alcalde  
Joaquim Brustenga i Etxauri 
 
 
Regidors: 
Isabel Valls i Bassa 
Vicenç Fuertes i Bergua 
Araceli Polo i Velasco 
Francesc Montes i Casas 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Personal tècnic: 
Joan Jordana i Gisbert 

Secretari 
Josep Lluís Llavata Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la Casa Consistorial, essent les 
18.00 hores del dia 27 de novembre 
de 2014, 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. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2014/41 Ordinari 20/11/2014 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació de la pròrroga del contracte de control semafòric a l'empresa 
“Alumbrados Viarios SA”,  
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar referent a les 
despeses de la castanyada 
 
2.2.2. Aprovació de factures  
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació d'ajut econòmic quota IIVTNU 
 
2.3.2. Ajut econòmic d'urgència social a JRE per atenció sanitària-odontologia 
 
2.3.3. Ajut econòmic Banc d'Aliments de Càrites Parroquial  
 
2.3.4. Ajut econòmic d'urgència social per al pagament de l' allotjament a ILP  
 
2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aprovació del conveni de cooperación i col.laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana i l'ADF l'Alzina per a la gestió i 
l'execució dels plans del programa de suport als municipis en materia de prevenció 
d'incendis forestals. 
 
2.5. Serveis Tècnics 
2.5.1. Exp33/14- Albert Vilalta Pagan- Camí de Caldes 135 - reconstrucció mur 
contenció - 3.201,72€ 
 
2.5.2. Aprovar el Pa de Seguretat i Salut per a les obres de clavegeuram  al barri 
de La Serra_sector Can Benet 
 
2.5.3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de clavegueram al barri 
del Bonaire_zona Can Franch 
 
2.5.4. Autoritzar a l’Associació Segona Oportunitat Vintage, representada per la 
Sra. Isabel Mauri Lladó, l’ocupació del domini públic municipal pel mercat de 2a mà 
 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar de l’àrea de Protocol 
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1. Aprovació acta sessió anterior 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 20 de novembre de 2014, la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació de la pròrroga del contracte de control semafòric a 
l'empresa “Alumbrados Viarios SA”,     
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2013, es va 
acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei per la gestió d’elements 
de control de trànsit a l'empresa “Alumbrados Viarios SA” per un import anual de 
60.000 euros (IVA exclòs). El termini inicial de durada del contracte era d’un any. 

En data 25 de novembre de 2014 l’empresa ha demanat una pròrroga del 
contracte. 

Atès que els responsables del servei consideren convenient la pròrroga, que pot ser 
beneficiosa per la positiva incidència demostrada en la seguretat vial. 

Vist el que disposa l'art. 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
la conformitat del contractista amb la pròrroga, i que s'acordarà pel mateix òrgan 
de contractació,  

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

ACORDS: 

Primer.- Prorrogar el contracte a l’empresa “Alumbrados Viarios SA”, per a la 
prestació del servei de gestió d’elements de control de trànsit, per un període de 
SIS MESOS, d'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.    
 
Segon.- Autoritzar el efectes econòmics corresponents a la pròrroga dita, amb 
càrrec a la partida 1-920-227069 Prestació servei control semafòric i velocitat del 
pressupost municipal. 
 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa i departaments interessats. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar referent a les 
despeses de la castanyada    
 
Vist que a data 14 d’octubre de 2013 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 
       Festes   Vicenç Fuertes Bergua 2.000 € 
 
 
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. 
 
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 1.398,32 
euros, dels quals s’han deixat de pagar a l’Agència Tributària en concepte d’IRPF, 
l’import de 94,50€ i s’han retornat 696,18€ 
 
Es proposa a la Junta de Govern local 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 1.398,32 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3/338/226092. 

 

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

S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.2.2. Aprovació de factures     
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons relació adjunta núm. S/2014/326 d’import 
130.866,36€. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació d'ajut econòmic quota IIVTNU    
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 22 de maig  de 2014 va aprovar les 
bases reguladores de l’ajut per al pagament de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, donat que en el  context  de crisi 
socioeconòmica dels darrers anys, ha portat a un índex important d’atur, un elevat 
endeutament de les  famílies, una  disminució d’ingressos i com a conseqüent la 
dificultat de fer front  a les seves obligacions econòmiques, perdent l’habitatge 
habitual. 
 
Atès que en data 20 de novembre de 2014 el titular de la liquidació ha sol·licitat la 
subvenció en la quota de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana establerta per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a 
l’Oficina de gestió tributària de dit municipi i aporten tota la documentació 
requerida. 
 
Vist l’informe favorable de la treballadora social de data 21 de novembre de 2014, 
per reunir els requisits establerts a les bases reguladores esmentades.  
 

Nº 
AJUT 

CONTRIBUE
NT REF. CADASTRAL IMPORT 

1 PLL 4317014-1-DG3141N-0001/FD 1.489,64€ 
 

Vist el que disposa l’article 123.1 del Reial Decret 8/2014 de 4 de juliol, d’aprovació 
de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, en que es 
posen de manifest noves exempcions relacionades amb les transmissions 
realitzades amb ocasió de les dacions en pagament i les execucions hipotecàries i 
pendent de concretar la interpretació del què és vivenda habitual. 

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir l’ajut econòmic per al pagament de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de 1.489,64 euros. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de l’ajut 
econòmic de la quota de l’IIVTNU per un import total de 1.489,64 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària d’urgència social d’embargaments vivenda, núm. 6-231-
480099. 
  
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 
Comptabilitat, a la Tresoreria Municipal i a l’ORGT per efectuar tots els tràmits 
necessaris per tramitar aquest ajut econòmic. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.2. Ajut econòmic d'urgència social a JRE per atenció sanitària-
odontologia    
 
Atès que en data 19/11/2014 JRE ha sol.licitat ajut d’urgència social per atenció 
sanitària-odontologia a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i aporta la 
documentació requerida. 
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 21 de novembre de 2014, per l’ ajut 
econòmic d’urgència social a JRE donada la situació d’especial vulnerabilitat, manca 
de recursos, així com per evitar situacions de risc social. 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social a JRE per atenció sanitària-
odontologia per un import total de 330€, essent el 75% del cost total.   
 
Segon.-Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 330€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  famílies i adults :  urgència social núm. 6-231-
480010.  
 
Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3.3. Ajut econòmic Banc d'Aliments de Càrites Parroquial     
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 25 de novembre de 2014, per l’ Ajut 
econòmic del Banc d’Aliments de Càritas Parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
En el context  de crisi socioeconòmica dels darrers anys, s’observa i constata la 
cronificació de famílies en situació de vulnerabilitat,  per la baixa intensitat laboral i  
disminució d’ingressos, que presenten greus dificultats per fer front  a les seves 
obligacions econòmiques. 
 
El banc d’aliments de Càritas creat l’abril de 2009 distribueix aliments bàsics (arròs, 
pasta, llet, llegums...) com frescos (verdures, fruita, ous  i carn) a famílies 
derivades de serveis socials que compleixen els requisits per ser-ne beneficiaris.  
 
Atès l’increment del 15% de famílies i usuaris del banc d’aliments  respecte l’any 
2013, i del 37% respecte  l’any 2011. 
 
BANC D'ALIMENTS 2014 

2014 BENEFICIARIS FAMÍLIES ENTREGUES 
GENER 88 25 2 
FEBRER 104 28 2 
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MARÇ 113 33 2 
ABRIL 115 35 2 
MAIG 84 28 2 
JUNY 95 30 2 
JULIOL 110 35 2 
AGOST 104 35 2 
SETEMBRE 105 33 2 
OCTUBRE 105 34 2 
NOVEMBRE 154 35 2 
DESEMBRE 135 42 1 

TOTAL 1312 393 23 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ajut econòmic a Càritas parroquial pel banc d’aliments de Santa 
Eulàlia de Ronçana per un import de 2.500€. 
 
Segon.-Autoritzar, disposar, reconèixer  l’obligació i efectuar el pagament de l’ajut 
econòmic   a   Càritas   parroquial   per   un   import  total   de  2.500€  amb  
càrrec  a l’aplicació  pressupostària  6-231-480011 de  subvencions  famílies  i  
adults:  Banc d’Aliments, per un import de 1.509,13€ i la resta de 990,87€ a 
l’aplicació pressupostària 6-231-480010 de subvencions famílies i adults: Ajuts 
d’urgència social. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.4. Ajut econòmic d'urgència social per al pagament de l' allotjament a 
ILP     
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 26 de novembre de 2014, per l’ ajut 
econòmic d’urgència social per al pagament puntual de l’allotjament de ILP, per 
prevenir la marginació social i cobrir les necessitats bàsiques.  
 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al pagament de l’allotjament 
en pensió a ILP per un import total de 250€, per un mes (aprox. 1 de desembre del 
2014 a l’1 de  gener del 2015).  
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 250€, amb càrrec a l’aplicació 
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pressupostària de subvencions  famílies i adults:  urgència social núm. 6-231-
480010.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4. Medi Ambient 
2.4.1. Aprovació del conveni de cooperación i col.laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana i l'ADF 
l'Alzina per a la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als 
municipis en materia de prevenció d'incendis forestals.    
 
Vista la proposta de conveni presentada per la Diputació de Barcelona per a la 
gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que aquesta proposta conté als antecedents allò que correspon respecte del 
Pla Municipal de Prevenció d’incendis Forestals (PPI), del Pla d’Actuació Municipal en 
cas d’Incendi Forestal (PAM), del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals (PVI) i del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per les Urbanitzacions 
(PPU). 
 
Atès que tant l’objecte del conveni com els compromisos de l’Ajuntament respecte 
dels diversos plans són adequats. 
 
Atès que un dels compromisos és el de realitzar anualment l’aportació econòmica 
corresponent al 10% del cost de PPI i transferir anualment al compte corrent de 
l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe favorable (s’adjunta a la 
proposta), l’import corresponent i indicat a l’annex adjunt al conveni (370,20€). 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana i l'ADF l'Alzina per a la gestió i 
l'execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d'incendis forestals. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament per 
import de 370,20 euros l’exercici 2015 amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
es doti per aquest fi al pressupost municipal de 2015, tenint en compte que al 
pressupost 2014 no hi ha dotació pressupostària per aquest fi. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.5. Serveis Tècnics 
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2.5.1. Exp33/14- Albert Vilalta Pagan- Camí de Caldes 135 - reconstrucció 
mur contenció - 3.201,72€    
 
Atès que en JORDI AUSIO BONFILL en representació d’Albert Vilalta Pagan i Angels 
Rocarias Font amb RE 1525 de 19/03/2014 ha demanat llicencia d’obres amb exp. 
2014/33 per reconstrucció mur efondrat al camí de Caldes 135; 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals; 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals; 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres amb exp. 2014/33  de d’Albert Vilalta Pagan i 
Angels Rocarias per reconstrucció mur esfondrat al camí de Caldes 135, amb les 
següents condicions particulars: 
 
1. 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). 

 
2. La concessió de la present llicència comportarà l’obligatorietat de complimentar 

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

 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
3.201,79€, la fiança d’elements urbanístics per import de 1.280,72€, la fiança de 
gestió de runes per import de 30,05€ i la placa d’obres per import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
 
2.5.2. Aprovar el Pa de Seguretat i Salut per a les obres de clavegeuram  al 
barri de La Serra_sector Can Benet    
 
Atès que la Junta de Govern Local en data de 23/10/2014 va aprovar l’adjudiciació 
de les obres del clavegueram al barri de La Serra_Sector Can Benet;  
 
Atès que l’empresa adjudicatària BARNASFALT SA ha aportat el pla de Seguretat;  
 
Vist l’informe favorable per a l’aprovació del Pla de la Coordinadora de Seguretat i 
Salut;  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de clavegueram al barri de 
La Serra Sector Can Benet.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els interessats 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.5.3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres de clavegueram al 
barri del Bonaire zona Can Franch    
 
Atès que la Junta de Govern Local en data de 23/10/2014 va aprovar l’adjudicació 
de les obres del clavegueram al barri del Bonaire zona Can Franch    
 
Atès que l’empresa adjudicatària BARNASFALT SA ha aportat el pla de Seguretat;  
 
Vist l’informe favorable per a l’aprovació del Pla de la Coordinadora de Seguretat i 
Salut;  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pla de Seguretat i Salut de les obres de clavegueram al barri 
del Bonaire zona Can Franch    
 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els interessats 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar de l’àrea de 
Protocol    
Vist que a data 9 d’octubre de 2014 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 
XXX Trobada de cotxes antics Elisabet Navarro Condeminas 500,00 € 

 
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. 
 
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 472,29 
euros. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
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 472,29 euros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sego

n.- 
Trasll
adar 

el 
prese

nt acord a les persones interessades i a la Tresoreria Municipal. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
I a les 18.20h, es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i 
jo,el Secretari ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
 
L’Alcalde     Josep Lluís Llavata Ferrer  

EMPRESA/SERVEI CONCEPTE IMPORT LIQUID 
El Celler d’en Pep Vermut + patates 58,16€ 
Maria Carmen Aguilar Entrepans 350,54€ 
Yolanda Menéndez B. Truites+ croquetes 63,59€ 
  TOTAL 472,29€ 


