
 

JGL2022-2 Ordinari 20-01-2022 anònim  Pàgina 1 de 28 

 

   

  

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 de gener 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: 

 

Maria Poble, arquitecte 

Joirdi Lorente, enginyer 

Sergi Ferrer, TAG 

 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Casa Consistorial, essent les 18:30 

hores del dia 20 de gener 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 13 de gener de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 

 

 

1.1. JGL2022/1 Ordinari 13/01/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les obres de condicionament del Gual de la Font de 

Sant Cristòfol al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.    

 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2021, es va 

aprovar l’expedient per a contractació de les obres de condicionament del gual de la 

Font de Sant Cristòfol al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 2 que es 

relacionen a continuació: 

 

 

Denominació social NIF Registre d'entrada 

OBRAS, SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS 

EGARA, SL 

B67220244 ENTRA-2021-9459 

RECOTEC 

MANTENIMENT, S.L. 

B65039695 ENTRA-2021-9546 

 

 

Vistes les actes, els informes i  la proposta de la Mesa de Contractació de valoració 

de les ofertes presentades, que s’incorpora a l’expedient, i que fa proposta 

d’adjudicació a favor de la que ha obtingut en global la major puntuació. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de condicionament del gual de la Font 

de Sant Cristòfol al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, a Recotec Manteniment 

SL, per un import global de 101.729,66 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Disposar l’import de 123.029,88 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-151-609008 GUAL FONT DE SANT CRISTÒFOL. 
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Tercer.- 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 als plecs 

i formalitzi el contracte mitjançant la seva signatura. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores i a l’àrea d’Intervenció, 

i publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.1.2. Adjudicació de les obres de remodelació de la Plaça Onze de Setembre 

al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana     

 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2021, es va 

aprovar l’expedient per a contractació de les obres de remodelació de la Plaça Onze 

de Setembre al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 7 que es 

relacionen a continuació: 

 

 

 

Denominació social NIF Registre d'entrada 

TEC RAUL, S.L. B64940380 ENTRA-2021-9304 

BARNASFALT, S.A A58414046 ENTRA-2021-9327 

OBRAS, SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS 

EGARA, SL 

B67220244 ENTRA-2021-9449 

Obres i Paviments Llovet B65935975 ENTRA-2021-9513 

GRUP CONSTRUCTOR 

UNO 

B67481721 ENTRA-2021-9536 

COSPLAAN OBRAS Y 

SERVICIOS LAANTIT, SLU 

B63392955 ENTRA-2021-9545 

RECOTEC 

MANTENIMENT, S.L. 

B65039695 ENTRA-2021-9547 
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Vistes les actes, els informes i  la proposta de la Mesa de Contractació de valoració 

de les ofertes presentades, que s’incorpora a l’expedient, i que fa proposta 

d’adjudicació a favor de la que ha obtingut en global la major puntuació. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de remodelació de la Plaça Onze de 

Setembre al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, a Obres i Paviments Llovet SL, 

per un import global de 310.000 euros (IVA exclòs). 

 

Segon.- Disposar l’import de 375.100 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1- 1532-609003 Plaça 11 de setembre 

 

Tercer.- 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 als plecs 

i formalitzi el contracte mitjançant la seva signatura. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a totes les empreses licitadores i a l’àrea d’Intervenció, 

i publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    

 

Vista la relació núm. O/2021/64 de factures corresponents a l’exercici 2021 i la relació 

O/2022/1 de factures any 2022, degudament registrades i conformades. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les factures de l’exercici 2021 segons relació núm. O/2021/64 

d’import 156.672,86 euros. 

 

Segon.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/1 d’import 23.379,60 

euros.-  

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.2.2. Aprovació de la justificació i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa 

de l'àrea de cultura biblioteca.    

 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2021/34 de data 04 de febrer de 2021 es va 

atorgar la bestreta de caixa fixa a la Sra. Olga Casanova Martínez per despeses de 

l’Àrea de Biblioteca de conformitat amb l’establert als articles 190 del RDL 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d´Hisendes Locals (TRLRHL), 
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73 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 33 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2021. 

 

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 

ús i justificació dels mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 

els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 33 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2021.  

 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 

 

DECRET HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

LÍQUID 

JUSTIFICAT 

IMPORT 

TOTAL 

JUSTIFICAT 

2021/34 

OLGA 

CASANOVA 

MARTÍNEZ 

Àrea 

BIBLIOTECA 
800,00 707,22 707,221 

 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 

corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l´Obligació amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 4 3321 226090 Cultura Biblioteca: 

 

      800 

CONTROL BESTRETA  1 2021 Biblioteca   
DATA  CONCEPTE DESPESA resta 

18/03/2021 

Jorbachs. Cartró ploma cartelleria expo i carpetes 

certamen 87,5 712,5 

23/03/2021 Escalt. Aigua per esdeveniments 3,96 708,54 

23/03/2021 

El Celler d’en PEP. Obsequi homentatge Joan Ruiz i 

Calonja 28 680,54 

26/03/2021 

Vivers Ernest. Plantes Jardi lliurament premis. Obsequi 

Bris decoració biblio 75,55 604,99 

23/03/2021 

Fotoprix. Aniversari biblioteca. Fotos personal per 

exposició 22,05 582,94 

09/04/2021 Bonpreu (berenar joves) 6,25 576,69 

20/04/2021 Bonpreu (obsequis revetlla St. Jordi Fantàstida) 28,72 547,97 

22/04/2021 

El Celler d’en Pep.Obsequi Jaume Arnella  revetlla St. 

Jordi 35 512,97 

04/05/2021 

El Celler d’en Pep. Obsequi Joaquim Brustenga Club de 

lectura 35 477,97 

06/05/2021 Soler Teselen S.L  Piles micros inalambrics 11,79 466,18 

28/05/2021 Lluís Estrany Roger (Aigua en ampolla ) 36,96 429,22 

01/06/2021 Bonpreu Esclat. Alcohol neteja llibres 3,4 425,82 

  

 



 

JGL2022-2 Ordinari 20-01-2022 anònim  Pàgina 6 de 28 

08/07/2021 Mundo fiesta (bosses lots estiu) 6,75 419,07 

24/07/2021 Ikea, bosses roba maletes escola bressol 36 383,07 

08/09/2021 Leroy Merlin. Maletes per maleta viatgera. Carretilla 85,99 297,08 

08/09/2021 Vivers Ernest.  decoració biblio 9 288,08 

14/09/2021 El Celler d'en Pep. Obsequi Ruth Galve 25 263,08 

07/10/2021 BonPREU (berenar joves) 6,23 256,85 

07/10/2021 Bonpreu (berenar joves) 13,43 243,42 

26/10/2021 Jocadi Vinils maletes viatgeres 12 231,42 

27/10/2021 Berenar inici Fantàstida 14,47 216,95 

27/10/2021 Berenar inici Fantàstida 8,4 208,55 

04/11/2021 Berenar joves 5,36 203,19 

17/11/2021 Farmàcia 3,75 199,44 

17/11/2021 Can Ferrer, decoració Nadal 25 174,44 

09/12/2021 Mundo fiesta (bosses lots tardor-hivern) 4,73 169,71 

09/12/2021 Casa (decoració nadal) 9,95 159,76 

13/12/2021 Mundo fiesta (bosses lots tardor-hivern) 26,78 132,98 

22/12/2021 Bonpreu (berenar Fantàstida) 10,2 122,78 

24/12/2021 Ikea, material exposició 15 107,78 

24/12/2021 Ikea, material exposició 15 92,78 

  707,22   

     
 

 

 

Segon.- Cancel·lar la bestreta de caixa fixa per import de 800 euros, atorgada per 

Decret d’Alcaldia núm. 2021/34 i abonar l’import sobrant de 63,47 euros en efectiu i 

5,77 euros en la targeta, a la tresoreria municipal. 

 

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Aprovació, si s'escau, del compte justificatiu i cancel·lar la bestreta de 

caixa fixa de  l’Àrea d’Educació.    

 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2021/69 de data 24 de febrer de 2021 s’atorga  

la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. Cristina Vico per despeses de l’Àrea 

d’Educació per l’adquisició de material pedagògic no inventariable i fungible per la 

realització d’activitats educatives de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina de Santa 

Eulàlia de Ronçana de conformitat amb l’establert als articles 190 del RDL 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), 
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73 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 33 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2021. 

 

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 

ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 

els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 32 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2021.  

 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 

 

Decret HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

JUSTIFICAT 

2021/69 Cristina Vico Àrea d’Educació 500,00€ 440,33€ 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 

corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació: 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONCEPTE /SERVEI IMPORT 

CONDIS MATERIAL EXPERIMENTACIÓ 11,85 

ESCLAT MATERIAL EXPERIMENTACIÓ 9,10 

UNI HOME MATERIAL METALL I PANERES 71,10 

UNI HOME MATERIAL JOC HEURÍSTIC I SIMBÒLIC 46,15 

ESCLAT MATERIAL EXPERIMENTACIÓ 15,82 

EDITORIAL MAD 
LLIBRES PROCÉS SELECCIÓ BORSA 

EDUCADORES 
66,50 

ASINFOR FOTOS FINAL DE CURS 22,00 

UNI HOME MATERIAL DIVERS 45,00 

EMPRESA CONCEPTE /SERVEI IMPORT 

UNI HOME PILES 9,00 

UNI HOME/ tiquet descompte 

de productes retornats per no 

utilitzar festa final de curs. 

BOLS DE VIDRE DINAR LACTANTS, 

CORTINES I GANXOS 

74,65 

-22,25 

52,40 

UNI HOME LLANES PER MATERIAL ESCOLA 7,95 

ESCLAT MATERIAL PER DINÀMICA DE GRUP 19,94 

FARMÀCIA SALAYET APIRETAL 3,12 
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Segon.- Retornar la quantitat de  59,67 euros en concepte de sobrant i cancel·lar la 

bestreta de caixa fixa de 500 euros atorgada per Decret d’Alcaldia a la Sra. Cristina 

Vico. 

 

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/04027 per suport 

acadèmic.    

 

Vist l’informe de l’educadora social de data 14 de gener 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 2012/04027, per suport acadèmic domiciliari realitzat pel 

centre REIR Recursos Educatius per la Infància en Risc, de gener a juny del 2022, 

pel 100% del cost, sent un import total de 2.492,21 euros.  

  

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 2.492,21 

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.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Exp.2021/1806 - Aprovar llicència per la construcción d'una piscina a 

UBICACIÓ 

 

Atès que na JMR amb RE 07/12/2021 ha demanat llicencia d’obres 2021/1806 106 

per la construcció d’una piscina a UBICACIÓ,  

 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  

 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  

UNI HOME MATERIAL NADAL ESCOLA 5,20 

ASINFOR POSTALS NADAL 43,20 

UNI HOME SOBRES I ALTRES (NADAL) 12,00 

 TOTAL 440,33 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2021/1806 106 de JMR per la construcció d’una 

piscina a UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:   

 

1. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació de la justificació 

gràfica del compliment de l’article 229 de la Normativa del POUM. Cal justificar 

que les terres de l’excavació del vas de la piscina que es preveuen redistribuir a 

l’interior de la finca, compleixen amb la normativa urbanística. 

 

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 construir 

una xarxa de drenatge interior a la seva parcel·la, a fi de recollir les aigües de 

reg o pluja.  

 
 

En el cas que finalment s’optés per a dur les terres procedents de l’excavació a 

un abocador, caldrà aportar 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 codi de gestor, el 

domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
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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. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres. 

 

3. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la instal·lació de l’equip de depuració) 

 

 
 

4. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 

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

autorització. 

 

 

 

 

6. En el supòsit d’utilitzar una sitja per a la construcció de la piscina, que quedi 

situada a la via pública, aquesta haurà d’estar degudament senyalitzada.  

Caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 

 

7. 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. 

 

8. 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). 

 

9. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-14 Can Marquès, 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 

483,28€, la fiança d’elements urbanístics per import de 193,31 i la placa d’obres per 

import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.2. Aprovar la nova partida pressupostària per la reparació del paviment 

de la Biblioteca    

 

En relació a l’expedient núm. 2021/1546 relatiu a l’adjudicació de les obres de 

substitució del paviment de la terrassa sud de la biblioteca enfront al Camí de Caldes 

mitjançant la figura del contracte menor previst a l’article 118 de la Llei de contractes 

del sector públic 9/2017 i d’acord amb el previst pels articles 80 i 81 de la llei 39/2015 

reguladora del procediment administratiu comú de les administracions publiques. 

 

Atès que en data 3 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local aprovà la 

contractació menor per les actuacions de substitució del paviment de la terrassa sud 

de la biblioteca amb un pressupost d’execució de 11.076,34 euros (IVA inclòs). 

 

L’objecte d’aquestes obres han estat substituir el paviment de fusta existent en mal 

estat de conservació per un nou paviment de peces porcel·làniques 

 

Atès que degut el transcurs de l’obra s’ha detectat que després de realitzar una proba 

d’estanqueïtat, han aparegut humitats a la façana de l’escala d’accés a la biblioteca 

des del Camí de Caldes que ha incrementat l’import inicial de l’obra amb un 

pressupost final de 19.533,08 euros (IVA inclòs). Tot i l’aparent bon estat de la 

impermeabilització existent, dels resultats de la prova d’estanquitat, es constata que 

hi ha fuites puntuals que cal reparar abans de col·locar el nou paviment. Tècnicament 

s’ha optat per fer una nova impermeabilització amb doble membrana impermeable 

de làmina asfàltica. Per tal d’instal·lar-la, caldrà retirar el 50% de pavimentació que 

ja s’havia executat i seguidament s’hauran de realitzar diversos treballs de paleteria 

per tal d’encastar la làmina als murs perimetrals. Tanmateix un cop extret el 

paviment existent s’ha detectat que la base és irregular i que caldria modificar els 

pendents per tal de que no es generin basses d’aigua. Un cop realitzada la  

impermeabilització de reforç, caldrà tornar a muntar el paviment tal i com estaba 

previst inicialment. 

 

Per tot l’esmentat es proposa el seguent ACORD: 

 

Primer.- Autoritzar i disposar l’import de 8.456,74 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 2-3321-632021 Inversions Biblioteca del pressupost 

prorrogat l’any 2022.. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.4.3. Exp.2021/1763 - Aprovar llicència d'obres per la construcción d'una 

piscina a UBICACIÓ    

 

Atès que na RJM amb RE 02/12/2021 ha demanat llicencia d’obres 2021/1763 105  

per la construcció d’una piscina a UBICACIÓ.  

 

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 2021/1763 105 de RJ per la construcció d’una 

piscina a UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

 

1. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la caseta on s’ubica l’equip de depuració): 

 

 
 

2. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus (no de les terres) 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. En el supòsit d’utilitzar una sitja per a la construcció de la piscina, que quedi 

situada a la via pública, aquesta haurà d’estar degudament senyalitzada.  

Caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 

 

 

4. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 

5. 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. 

 



 

JGL2022-2 Ordinari 20-01-2022 anònim  Pàgina 13 de 28 

6. 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). 

 

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

410,60€, la fiança d’elements urbanístics per import de 164,24€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.4. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge de UBICACIÓ a nom de ACM  

 

Atès que en data 20 d’Abril de 2021 i registre d’entrada 2021/3058, El Sr. ACMamb 

DNI XXXXXXXXX, fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 

per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 4,05 

kw, aportant la documentació tècnica corresponent. 

 

Atès que en data 20 de Desembre de 2021 i registre d’entrada 2021/9160, es 

comunica la finalització de la instal·lació i s’adjunta la documentació sol. Licitada. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 12 de gener de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

carrer Provença, 3 compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança 

fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars 

fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.5. Exp..44/22 - Aprovar llicència per piscina al UBICACIÓ 

 

Atès que en LMB amb RE 10/01/2022 ha demanat llicencia d’obres 2022/44 2 per la 

construcció d’una piscina a UBICACIÓ. 

 

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: 
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Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/44 2 de LMB per la construcció d’una 

piscina a UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  

 

1.  L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació de la 

justificació gràfica del compliment de l’article 229 de la Normativa del POUM. Cal 

justificar que les terres de l’excavació del vas de la piscina que es preveuen 

redistribuir a l’interior de la finca, compleixen amb la normativa urbanística. 

 

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 construir 

una xarxa de drenatge interior a la seva parcel·la, a fi de recollir les aigües de 

reg o pluja.  

 
 

En el cas que finalment s’optés per a dur les terres procedents de l’excavació a 

un abocador, caldrà aportar 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 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 
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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. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres. 

 

3. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la instal·lació de l’equip de depuració) 

 

 
 

4. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 

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

autorització. 

 

6. En el supòsit d’utilitzar una sitja per a la construcció de la piscina, que quedi 

situada a la via pública, aquesta haurà d’estar degudament senyalitzada.  

Caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 

 

7. 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. 

 

8. 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). 

 

9. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-11 Pinedes de Castellet, inclosa al Document C2, 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 

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

495,26, la fiança d’elements urbanístics per import de 198,10€, i la placa d’obres per 

import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.4.6. Exp.2021/1833 - Aprovar llicència per construir piscina a UBICACIÓ  

 

Atès que na IOG amb RE 19/12/2021 ha demanat llicencia d’obres /1833 109  per la 

construcció d’una piscina a UBICACIÓ 

 

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 2021/1833 109 de IOG per  la construcció d’una 

piscina a UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars: 

 

1. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la instal·lació de l’equip de depuració) 

 

 
 

2. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres. 

 

3. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 

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

autorització. 

 

5. En el supòsit d’utilitzar una sitja per a la construcció de la piscina, que quedi 

situada a la via pública, aquesta haurà d’estar degudament senyalitzada.  

Caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 

 

6. 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. 
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7. 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). 

 

8. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-7 Primavera/Els Ametllers, inclosa al Document 

C2, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

  

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

362,46€, la fiança d’elements urbanístics per import de 906,15€, 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. Aprovació de la proposta de tarifa urbana 2022 pel servei de taxi de 

Santa Eulàlia de Ronçana    

 

Vist que en data 20 de desembre de 2021, fa sol·licitud amb registre d’entrada núm. 

2021/9162 on es demana l’aprovació de tarifes urbanes 2022 proposades per NAG 

amb DNI XXXXXXXXX amb nº de llicencia nº 1 i en representació de Taxistes de 

Santa Eulàlia de Ronçana, pertanyent a l'Àrea de Prestació Conjunta  

de Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 

 

Vist que en la sessió de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 17 de desembre 

de 2021 es va acordar aprovar un augment mitjà de tarifes del 2,8% per al 2022 

per actualitzar les tarifes dels serveis d'auto-taxi en aplicació del procediment 

establert pel Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema 

simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 

28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 

 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 14 de gener de 2022,  

 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

 

Primer.- Aprovar les tarifes urbanes 2022 proposades per NAG amb DNI XXXXXXXXX 

amb nº de llicencia nº 1 i en representació de Taxistes de Santa Eulàlia de Ronçana, 

pertanyent a l'Àrea de Prestació Conjunta de Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 

 

Segon.- Aplicar les tarifes proposades entre els municipis que formen el conveni de 

coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental:  
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CONCEPTE  2020  2021  2022  

Tarifa 1: Feiners de 08.00 h. a 20.00 h., de dilluns a divendres  

Baixa de bandera:  3,43  3,43  3,53  

Preu per Km. urbà 

recorregut:  

1,24  1,24  1,27  

Preu per hora d’espera:  22,38  22,38  23,01  

Mínim de percepció:  6,35  6,35  6,53  

Suplements:  

Radio taxi domicili:  1,40  1,40  1,44  

Animals domèstics, excepte 

gos pigall:  

1,60  1,60  1,64  

Equipatge:  gratuït  gratuït  gratuït  

TARIFA 2: Nocturna dies feiners de 20.00 h. a 8.00 h., dissabtes, 

diumenges i festius.  

Baixada de bandera:  4,13  4,13  4,25  

Preu per Km. urbà 

recorregut:  

1,27  1,27  1,31  

Preu per hora d’espera:  22,98  22,98  23,62  

Mínim de percepció:  6,40  6,40  6,58  

Suplements:  

Radio taxi domicili:  1,40  1,40  1,44  

Animals domèstics, excepte 

gos guia:  

1,60  1,60  1,64  

Equipatge:  gratuït  gratuït  gratuït  

 

 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.8. Exp.2021/1694 - Aprovar llicència per la construcción d'una piscina 

al Camí de Caldes, 133    

 

Atès que en MERCEDES BUZON MARTÍNEZ amb RE 12/11/2021 ha demanat llicencia 

d’obres 2021/1694 99  per la construcció d’una piscina al Camí de Caldes, 133. 

 

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 amb Llicències d'Obres 2021/1694 99 de MBM 

per la construcció d’una piscina al UBICACIÓ, amb les següents condicions 

particulars: 
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1. Cal donar compliment al que s’estableix a l’article 128.2.f) de la Normativa 

urbanística del POUM, que defineix els paràmetres de Piscines, Cisternes, dipòsits 

o similars (inclosa la instal·lació de l’equip de depuració) 

 

 
 

2. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 

dels residus provinents de l’execució de les obres. 

 

3. En cas de requerir de l’execució d’una nova escomesa per al desguàs de la xarxa 

de la piscina, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d’obres.  

 

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

autorització. 

 

5. En el supòsit d’utilitzar una sitja per a la construcció de la piscina, que quedi 

situada a la via pública, aquesta haurà d’estar degudament senyalitzada.  

Caldrà comunicar a l’ajuntament l’ocupació prevista realitzar, i les dates 

per a dur-ho a terme. 

 

6. 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. 

 

7. 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). 

 

8. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-7 Primavera/Els Ametllers, inclosa al Document 

C2, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

  

  

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

894,97€, la fiança d’elements urbanístics per import de 357,99€, i la placa d’obres 

per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

 

2.4.9. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge de UBICACIÓ a nom de JBT 
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Vist que en data 18 De Novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8319, El Sr. JBT 

amb DNI XXXXXXXXX, fa entrada de la documentació per comunicar la sol·licitud de 

bonificació IBI per una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 3,00 

kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 12 de gener de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal 

núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

2.4.10. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del UBICACIÓ a nom de ARL 

 

Vist que en data 29 de Juny de 2021 i registre d’entrada 2021/4853, El Sr. ARL amb 

DNI XXXXXXXXX, fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres 

per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 3,11 

kw. aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar. 

 

Vist que en data 20 de Desembre de 2021 i registre d’entrada 2021/9166, es 

comunica la finalització de la instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 12 de gener de 2022, 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

carrer Lleida, 16 compleix amb els criteris en relació a l’article 5.3 de l’Ordenança 

fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars 

fotovoltaiques. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.5. Ensenyament 

2.5.1. Justificació de la subvenció atorgada a l’A.M.P.A. de L’Escola Ronçana 

de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2021. 
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Atès que en data 8 de juny de 2017 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de Santa 

Eulàlia pel  “Projecte  de reutilització de llibres” . 

 

Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni, va concedir a l’Associació de Mares i 

Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana l’aportació 

econòmica de 5 euros per a cada alumne que participi en el projecte i amb un màxim 

de 2.500 euros anuals. 

 

Atès  que el nombre d’alumnes que han participat en l’ anomenat projecte és d’un 

total de 330 alumnes i, per tant; l’aportació és de 1.650€. 

 

Vist l’informe de la tècnica d’educació. 

 

Un cop comprovat que les factures aportades corresponen a les despeses per les 

activitats objecte de la subvenció.  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Mares i 

Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de l’any 2021. 

 

Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament per 

import de 1.650 euros a l’AMPA de l’escola Ronçana amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 4-323-489014 Conveni col·laboració AMPA escola la Ronçana en 

concepte de projecte reutilització de llibres any 2021. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola 

Ronçana. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

 

 

2.6. Esports 

2.6.1. Proposta Atorgament i justificació subvencions esportistes individuals 

2021    

 

Atès que La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter Ordinari de data 18 de 

novembre de 2021, va acordar l’aprovació de les bases específiques i la convocatòria 

del concurs públic de subvencions a esportistes individuals de Santa Eulàlia de 

Ronçana per a activitats esportives anuals de l’any 2021. 

 

Atès que La  Junta de Govern Local va acordar la concessió d’aquestes subvencions 

amb el límit pressupostari del pressupost 2021 de 3.500 euros.  

 

Tenint en compte que hem rebut 7 sol·licituds de subvenció per a esportistes 

individuals dins el termini establert en les bases, segons el quadre:  
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NÚM. 

RESGISTRE 

ENTRADA DE 

LA 

SOL.LICITUD 

DATA 

REGISTRE 

ENTRADA 

ESPORTISTA 

SOL.LICTANT DE 

LA  SUBVENCIÓ  

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

CLUB ESPORTIU 

PEL QUE 

PARTICIPA 

ACTUALMENT 

2021/8841 8/12/2021 KAD MOTO 5 MOTO 5 

2021/9141   

2021/9142    

2021/9143    

2021/9144    

2021/9151     

2021/9152 

18/12/2021 MOP EQUITACIÓ 
CAN CABOT DE LA 

VALL 

2021/9138 17/12/2021 ODB CICLISME 
CLUB NATACIÓ 

JUFRE VIC-ETB 

2021/9139 17/12/2021 MDB CICLISME 
CLUB NATACIÓ 

JUFRE VIC-ETB 

2021/9111 16/21/21 ACS MOTOCICLISME 
MOTOCLUB 

RONÇANA 

2021/8941 13/12/2021 JUP BTT 
BTT LA GARRIGA 

CLUB 

2021/9136 17/12/2021 AHM BTT 
AMUNT CLUB 

CICLISTA 

 

 

Tenint en compte que hem rebut 1 sol·licitud de subvenció per a esportistes 

individuals fora del termini establert en les bases, segons el quadre:  

 

NÚM. 

RESGISTRE 

ENTRADA DE 

LA 

SOL.LICITUD 

DATA 

REGISTRE 

ENTRADA 

ESPORTISTA 

SOL.LICTANT DE 

LA  SUBVENCIÓ  

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

CLUB ESPORTIU 

PEL QUE 

PARTICIPA 

ACTUALMENT 

2021/9439    

2021/9442   

2021/9451 

28/12/2021 OCR ATLETISME LLEIDA U.A. 

 

Vist que dues de les sol·licituds no aporten tota la documentació requerida en les 

bases i per tant no poden ser valorades.  

 

NÚM. RESGISTRE 

ENTRADA DE LA 

SOL.LICITUD 

DATA REGISTRE 

ENTRADA 
SO.LICITANT 

2021/8841 8/12/2021 KAD 

2021/9136 17/12/2021 AHM 
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Vista tota la documentació aportada pels altres 6 sol·licitants, que acredita la seva 

activitat esportiva durant l’any 2021, així com les despeses fruit d’aquesta activitat.  

 

Vist l’informe de la tècnica d’esports. 

 

Un cop comprovat que les factures aportades pels sol·licitants corresponen a les 

despeses per les activitat objecte de la subvenció.  

 

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

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Desestimar dues sol·licituds d’ajuts a esportistes individuals per manca de 

documentació:  

 

NÚM. RESGISTRE 

ENTRADA DE LA 

SOL.LICITUD 

DATA REGISTRE 

ENTRADA 
SO.LICITANT 

2021/8841 8/12/2021 KAD 

2021/9136 17/12/2021 AHM 

 

 

Segon.- Adjudicar d’acord amb les bases i la convocatòria acordada, les següents 

subvencions: 

PROPOSTA ÀREA D’ESPORTS 

  Justifica 
Proposta import a 

concedir  

MOP 9.706,20 355,50 

OCR 529,47 315,50 

ODB 619,00 190,50 

MDB 976,30 210,00 

ACS 3.403,32 227,00 

JUP 13.508,48 292,00 

TOTAL     1.590,50 

 

 

Tercer.- Disposar i reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació  pressupostària   9-

341-489100 “Subvencions Activitats Esportives Foment Competitivitat” l’import de 

1.590,50 euros als beneficiaris descrits al paràgraf anterior.  

 

Quart.- Aprovar les justificacions de les subvencions atorgades a aquests esportistes.  

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea econòmica per procedir als 

pagaments.   

 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.6.2. Proposta de Justificació de subvencions de programes esportius per a 

entitats 2021    

 

Atès que en Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari 11 de febrer de 

2021 es va aprovar la formalització dels convenis de col·laboració fins el 31 de 

desembre de 2021, entre l’Ajuntament i els clubs esportius: 

 

Club d’Escacs Vall del Tenes 

Club Patinatge Artístic Ronçana 

Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana 

Club Esportiu Santa Eulàlia 

Associació bàsquet Ronçana  

 

Tenint en compte que en Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de 

data 8 d’abril de 2021 es va aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació Bàsquet Ronçana, 

augmentant l’import de la subvenció per l’any 2021. 

 

Atès que l’Ajuntament, segons aquests nous convenis, va concedir una subvenció 

econòmica anual per l’any 2021, per tal de contribuir al funcionament de cada entitat 

esportiva, d’acord amb els seus fins, de l’import que s’especifica al quadre: 

 

 

ENTITAT ESPORTIVA 

SUBVENCIÓ 

PROGRAMA 

ANUAL 

SUBVENCIÓ 

PER DESPESES 

DE GESTORIA I 

ASSEGURANCES 

Club d’Escacs Vall del Tenes 300€/anuals 450€/anuals 

Club Patinatge Artístic Ronçana 400€/anuals 450€/anuals 

Club Esportiu Santa Eulàlia 13.000€/anuals 450€/anuals 

Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana 1.000€/anuals 450€/anuals 

Associació Bàsquet Ronçana 5.000€/anuals 450€/anuals 

 

Atès que les cinc entitats han justificat les seves despeses de gestoria i assegurances, 

segons es detalla:  

 

DESPESES JUSTIFICADES DE GESTORIA I ASSEGURANCES 

  Club 

Esportiu 

Santa 

Eulàlia 

Club 

Escacs 

Vall del 

Tenes 

Club 

Patinatge 

Artístic 

Ronçana 

Club 

Patinatge 

Sta. 

Eulàlia 

Associació 

Bàsquet 

Ronçana 

CONCEPTE DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA DESPESA 

Assegurances RC 654,31 201,57 108,30 227,87 174,31 

Assegurances Esportives       145,20   

Gestoria     447,30     

TOTAL DESPESES 

GESTORIA I 

ASSEGURANCES 

654,31 € 201,57 € 555,60 € 373,07 € 174,31 € 
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Vist l’informe de la tècnica d’esports, que s’incorpora com a annex.  

 

Un cop comprovat que les factures aportades corresponen a les despeses dels 

programes objecte de la subvenció. 

 

 

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

 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per conveni al Club 

Esportiu Santa Eulàlia.   

 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Esportiu 

Santa Eulàlia de l’any 2021. 

 

Segon.- Efectuar el pagament de l’import de 1.083.33€ corresponent a l’últim mes 

de la subvenció 2021 i de l’import de 450€ corresponent a les despeses de gestoria i 

assegurances, d’acord amb el conveni i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-

341-489007 Subvencions esports Club Esportiu Santa Eulàlia. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia. 

 

2. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per conveni al Club 

d’Escacs Vall del Tenes.   

 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club d’Escacs Vall 

del Tenes de l’any 2021. 

 

Segon.- Efectuar el pagament de l’import de 60€ corresponent al 20% restant de la 

subvenció 2021 i de l’import de 201,57€ corresponent a les despeses de gestoria i 

assegurances, d’acord amb el conveni i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-

341-489009 Subvencions esports Club Escacs Vall del Tenes. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Escacs Vall del Tenes. 

 

3. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per conveni al Club 

Patinatge Artístic Ronçana.   

 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Patinatge 

Artístic Ronçana de l’any 2021. 

 

Segon.- Efectuar el pagament de l’import de 80€ corresponent al 20% restant de la 

subvenció 2021 i de l’import de 450€ corresponent a les despeses de gestoria, 
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d’acord amb el conveni i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489008 

Subvencions esports Club Patinatge Artístic Ronçana. 

 

Novè.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Patinatge Artístic Ronçana. 

 

4. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per conveni al Club 

Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana.   

 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Patinatge 

Santa Eulàlia de Ronçana de l’any 2021. 

 

Segon.- Efectuar el pagament de l’import de 250€ corresponent a l’últim trimestre 

de la subvenció 2021 i de l’import de 373,07€ corresponent a les despeses de 

gestoria, d’acord amb el conveni i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-

489005 Subvencions esports Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 

5. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per conveni a 

l’entitat Associació Bàsquet Ronçana.   

 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació Bàsquet 

Ronçana de l’any 2021. 

 

Segon.- Efectuar el pagament de l’import de 1250€ corresponent a l’últim trimestre 

de la subvenció 2021 i l’import de 174,31€ corresponent a les despeses de gestoria, 

d’acord amb el conveni i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489006 

Subvencions esports Associació Bàsquet Ronçana. 

 

Novè.- Notificar aquest acord a l’entitat Associació Bàsquet Ronçana. 

 

 

 

2.6.3. Proposta Justificació de subvencions d'entitats i activitats esportives 

2021    

 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 28 de 

Juliol de 2021, va acordar l’aprovació de les subvencions a les entitats i activitats 

esportives per l’exercici 2021. 

 

Tenint en compte que el Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana va informar a la 

regidoria d’esports que l’activitat “XXXVIII Festival” no es duria a terme durant l’any 

2021 a causa de la pandèmia de la COVID-19.  

 

Tenint en compte que aquetes tres entitats van percebre un primer pagament del 

75% de la subvenció abans de la seva justificació: 
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Entitat esportiva Activitat/Programa 

subvenció 

atorgada 

2021 

75% 

subvenció 

pagat 

25% subvenció a 

pagar un cop 

justificat 

Club Tennis i Pàdel 

Can Juli 

Competició lliga 

catalana tennis i pàdel 

per equips 

600,00 450,00 150,00 

Club Patinatge Santa 

Eulàlia de Ronçana  
XXXVIII Festival 720,00 540,00 180,00 

Club Patinatge 

Artístic Ronçana 
IV Trofeu Ronçana 

550,00 412,50 137,50 

 

 

Vist que les entitats Club Tennis i Pàdel Can Juli i Club Patinatge Artístic Ronçana han 

aportat la documentació justificativa de les despeses corresponents, que s’incorpora 

com a annex de l’informe. 

 

Vist l’informe de la tècnica d’esports. 

 

Un cop comprovat que les factures aportades per l’entitat Club Tennis i Pàdel Can Juli 

i l’entitat Club Patinatge Artístic Ronçana són suficients per justificar les subvencions 

atorgades:  

 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Tennis i Pàdel 

Can Juli per l’activitat “Competició lliga catalana tennis i pàdel per equips” de l’any 

2021.  

  

Segon.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Patinatge 

Artístic Ronçana per l’activitat “IV Trofeu Ronçana” de l’any 2021.   

 

Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i efectuar el segon pagament de 

la subvenció de 150,00 euros a l’entitat Club Tennis i Pàdel Can Juli i de 137,50 euros 

a l’entitat Club Patinatge Artístic Ronçana, d’acord amb les Bases específiques per a 

l’atorgament de subvencions a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia de 

Ronçana 2021, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489010 Subvencions 

Activitats Esportives del pressupost 2021. 

 

 

Entitat esportiva Activitat/Programa 

subvenció 

atorgada 

2021 

75% 

subvenció 

pagat 

25% subvenció a 

pagar un cop 

justificat 

Club Tennis i Pàdel 

Can Juli 

Competició lliga 

catalana tennis i pàdel 

per equips 

600,00 450,00 150,00 

IV Trofeu Ronçana 550,00 412,50 137,50 
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Club Patinatge 

Artístic Ronçana 

 

 

Quart.- Anul·lar l’atorgament al Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana dels 720 

euros de la subvenció per l’activitat “XXXVIII Festival” que no es va dur a terme 

durant l’any 2021 i requerir a l’entitat que retorni els 540 euros percebuts i no 

justificats de 2021. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a les entitats esportives corresponents. 

 

 

S’aprova per UNANIMITAT 

 

I a les 18:55 h , es dóna 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  


