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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 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: 

 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 

hores del dia 27 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 

 

 

1.1. JGL2022/2 Ordinari 20/01/2022 

 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa a la Direcció d'obra i Coordinació de 

SS del condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol de Santa Eulàlia de 

Ronçana 

 

2.1.2. Adjudicació Contractació servei del programa d'integració socio - educatiu 

(primaria i secundaria) 

  

2.1.3. Adjudicació Contractació menor dels serveis de Direcció d’Obra i la 

Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de la Plaça Onze de 

Setembre 

 

2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 

 

2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2019/02685 per tractament psicològic. 

 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2019/02685 per tractament psicològic. 

 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Comunicacio de baixa de l'activitat a nom de DVD, ubicada UBICACIÓ -

Referencia cadastral 6000004DG3160S0001MS- 

 

2.4.2. Exp.2021/1310 - Aprovar la llicència d'obres per la construcció un habitatge 

UBICACIÓ 

 

2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Aprovació liquidació 2021 del servei de recollida d'escombraries porta a porta 

 

2.5.2. Bonificació 10% per ús de deixalleria 2021 

 

2.6. Cultura i Festes 

2.6.1. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de l’Àrea de Festes 

 

2.7. Joventut 

2.7.1. Aprovació i cancel·lació del compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa de 

l'àrea de joventut 

 

2.7.2. Aprovació de la concessió dels ajuts pel foment del transport públic entre 

estudiants de 16 a 25 anys 

 

 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 20 de gener de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 
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1.1. JGL2022/2 Ordinari 20/01/2022 
 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa a la Direcció d'obra i 

Coordinació de SS del condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol 

de Santa Eulàlia de Ronçana    

 

Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la contractació per la Direcció 

d'obra i Coordinació de SS del condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol 

de Santa Eulàlia de Ronçana, i d’acord amb el previst a l’article 16 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

 

Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 

actuacions. 

 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 9.200 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000 euros.  

 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 

d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 

Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/16 de data 20de gener de 2022. 

 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  

 

Vista l’oferta presentada per l’empresa AMB Consulting amb CIF B17646563,que 

ascendeix a la quantia de 9.200 euros (IVA exclòs). 

 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

 

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

ACORDS: 

 

Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació per la 

Direcció d'obra i Coordinació de SS del condicionament del gual de la Font de Sant 

Cristòfol de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empresa AMB Consulting, per un import 

9.200 euros (sense IVA), durant el període de gener a desembre de 2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-151-609008 

“Gual Font de Sant Cristòfol” pressupost 2022, l’import de 11.132 (IVA inclòs). 
 

Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 

quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  
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Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient. 

 

 
 

2.1.2. Adjudicació Contractació servei del programa 
d'integració socio - educatiu (primaria i secundaria) 

     
 

Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la contractació servei del 

programa d'integració socio - educatiu (primària i secundaria), i d’acord amb el 

previst a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 

públic. 

 

Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 

actuacions. 

 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 14.449,30 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas de serveis és de 15.000 euros.  

 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 

d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 

Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/26 de data 26 de gener de 2022. 

 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  

 

Vista l’oferta presentada per l’empresa Recursos Educatius per la Infància en Risc 

amb CIF G-64615206, que ascendeix a la quantia de 14.449,30 (IVA exclòs) 

 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

 

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

ACORDS: 

 

Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació dels 

serveis del programada d’integració socio – educatiu, a l’empresa Recursos Educatius 

per la Infància en Risc, per un import 14.449,30 euros (sense IVA), durant el període 

de gener a desembre de 2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 2 231 

227074 pressupost 2022, l’import de 14.449,30 (IVA exclòs, entitat excepte d’IVA 

segons LIVA 37/1992 art. 20.1)  

 

Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 
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adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 

quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient.  

 

 

 
2.1.3. Adjudicació Contractació menor dels serveis de Direcció 

d’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de 
remodelació de la Plaça Onze de Setembre    
 

Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives a la contractació per la Direcció 

d'obra i Coordinació de SS de les obres de remodelació de la Plaça Onze de setembre 

de Santa Eulàlia de Ronçana, i d’acord amb el previst a l’article 16 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

 

Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 

actuacions. 

 

Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 

quantia de 12.657 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 

en el cas de serveis és de 15.000 euros.  

 

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 

d’eludir una licitació per la via ordinària. 

 

Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/27  de data 26 de gener de 2022. 

 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 

incorporats a l’expedient.  

 

Vista l’oferta presentada per l’empresa Barri Arquitectura SL  amb CIF B62643481 

,que ascendeix a la quantia de 12.657 euros (IVA exclòs). 

 

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

 

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

ACORDS: 

 

Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació per la 

Direcció d'obra i Coordinació de SS de les obres de remodelació de la Plaça Onze de 

setembre de Santa Eulàlia de Ronçana,, a l’empresa Barri Arquitectura SL  per un 

import 12.657 euros (sense IVA). 

 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 1532 609003 

pressupost 2022, l’import de 15.314,97 (IVA inclòs). 
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Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 

adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 

quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient. 

 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    
 

Vista la relació núm. O/2021/67 de factures corresponents a l’exercici 2021 i la relació 

O/2022/2  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/2021/67 

d’import 131.058,49 euros i la O/2021/68 d’import 195,34 euros. 

 

Segon.- Aprovar les factures segons relació O/2022/2 d’import 4.856,60 euros. 

 

 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2019/02685 per 

tractament psicològic.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 24 de gener de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 

l’exclusió social.   

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 

sol·licitant de l’expedient 2019/02685, per 35 sessions de tractament psicològic al 

Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 60% del cost, sent un import 

total de 525 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 525 euros, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: atenció menors en situació de 

risc núm. 2-231-227093.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2019/02685 per 

tractament psicològic.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 24 de gener de 2022, és convenient el 

tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat, per evitar 

l’exclusió social.   

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 

sol·licitant de l’expedient 2019/02685, per 35 sessions de tractament psicològic al 

Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 60% del cost, sent un import 

total de 525 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 525 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.  

 

 

 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Comunicacio de baixa de l'activitat a nom de DVD, 
ubicada a UBICACIÓ-Referencia cadastral 

6000004DG3160S0001MS-    
 

Atès que en data 13 de Desembre de 2021 i nº de registre 2021/8947, El Sr. DVD 

amb DNI XXXXXXXXX, presenta instancia la Baixa de l’activitat de Forn a la 

UBICACIÓ. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 24 de gener de 2022, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Comunicar la baixa de l’activitat del Forn a la UBICACIÓ a nom de DVD 

 

Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 
2.4.2. Exp.2021/1310 - Aprovar la llicència d'obres per la 

construcció un habitatge a UBICACIÓ 
 

Atès que en INNOVA-STYLO LA TORRETA, S.L. amb RE de data 10/09/2021 ha 

demanat llicència d’obres per la construcció d’un habitatge a UBICACIÓ. 
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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 exp. 2021/1310 86 de INNOVA-STYLO LA 

TORRETA, S.L. per  al UBICACIÓ, amb les següents condicions particulars:  

 

1. Atès que la documentació tècnica presentada fa referència exclusivament al 

PROJECTE BÀSIC i considerant el que determina el Decret 282/1991 de 24 de 

desembre del DPT i OP de la Generalitat de Catalunya, NO ES PODRAN INICIAR 

LES OBRES  de construcció, fins que s’hagi presentat a l’Ajuntament el 

PROJECTE EXECUTIU degudament visat. La documentació aportada caldrà 

que correspongui amb allò que estableix a la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació, 

Annex I.  

 

2. Tanmateix, l’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació 

de la següent documentació: 

 

 Per tal donar compliment a les disposicions del Decret legislatiu 1/2009, 

de 21 de juliol, regulador dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i el 

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

gestió de residus i recursos de Catalunya, caldrà aportar el document 

d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 

la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 

hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en 

concepte de dipòsit per la posterior gestió.  

 

3. De l’esmentada Normativa Urbanística del POUM cal complir amb el què preveu 

l’article 128 i 129 referent a la normativa de regulació general de la zona de 

cases aïllades i regulació específica de les subzones (clau R6c).  

 

 

 

 

 

 

4. Els moviments de terreny i adaptacions topogràfiques s’ajustaran al que 

determina l’article 229 de la normativa de  les POUM: 
   

 Article 229. Modificacions de la topografia del terreny d’una parcel·la per edificar 

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.  
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 3. Les plataformes situades a l'interior de les parcel·les, excepte els soterranis, 

s’hauran de disposar de manera que no excedeixin un talús ideal de pendent 2:3 
(altura:base) traçat des de les cotes possibles en els límits, per sobre o per sota.  

 4. Els murs d'anivellament de terres en els límits no tindran una altura superior a 
1,20 m per sobre o per sota de la cota natural dels esmentats límits. Els murs 
interiors de contenció de terres no excediran els 2,40 m en la cara vista.  

 5. Si per causa del moviment de terres en una parcel·la es vessen aigües sobre 
una parcel·la o diverses d’adjacents, el propietari queda obligat a construir una 

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

pluja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. La concessió de la present llicència comporta l'obligatorietat de donar 

compliment el que preveu l'article 128.2.i) Parets o murs de tancament del 

POUM:  
  Article 128.2.i) Parets o murs de tancament  
  Les parets o murs de tancament de parcel·la amb façana al carrer o espai d'ús 

públic, hauran de ser de material opac fins a una altura màxima d'1,00 m i la resta 

fins a un  
  màxim total d'1,60 m podrà complementar-se mitjançant tanques vegetals, 

enreixats metàl·lics o elements en gelosia. 
 

  Per a les tanques de separació entres parcel·les regirà allò disposat en el paràgraf 
anterior. En el cas de tanques situades sobre murs de contenció de terres, només 
s'admetrà un sòcol massís de fins a 0,20 m sobre la rasant de coronament del 

mur. 

 

6. En cas de portar a terme la construcció d’unes escales exteriors d’accés a 

l’habitatge situades en les àrees de separació mínima a carrer i/o veïns, 

s’integraran totalment en el nivell definitiu exterior de terres. 

 

7. En cas que l’execució de les obres incloses en el present expedient, comportin 

una nova connexió amb la xarxa municipal de sanejament, caldrà:  

 Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 

 Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics 

municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 

 La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 

restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 

afectats per l'obra o la instal·lació. 
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 Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 

clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 

 

8. L’habitatge resultant complirà amb les determinacions que s’estableixen en el 

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 

(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  

 

9. 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. 

 

10. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 

disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 de 

novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11).  
 

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

instal·lació d'una grua-torre, caldrà tramitar l’autorització específica d’acord amb 

les prescripcions que consten en la  Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE-

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

per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de 

juny (BOE 17.07.03).  

         

  

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

8.675,63€, la fiança d’elements urbanístics per import de 3.470,25€, i la placa 

d’obres per import de 12,02€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Aprovació liquidació 2021 del servei de recollida 

d'escombraries porta a porta    
 

Vist que en data 17/01/2022 i amb registre d’entrada 437 el Consorci per a la Gestió 

dels Residus del Vallès Oriental presenta la liquidació del conveni per a la recollida 

selectiva d’escombraries de l’any 2021 per tal que sigui aprovada per l’ajuntament. 

 

Vist l’informe de la tècnica de medi ambient que constata que la liquidació presentada 

calcula l’import dels serveis efectivament prestats a l’ajuntament en 569.194,84 

euros i que el  pressupost que s’havia aprovat per als serveis del 2021 era de 

575.233,57 euros. Així doncs, hi ha una diferència de 6.038,73 euros a favor de 

l’ajuntament, que es deuen a dos ítems: 

 

1. Una reducció d’uns 5.000 euros en despeses de personal respecte del previst 

al pressupost inicial 

2. Una reducció d’uns 1.000 euros en despeses de neteja de contenidors, fruit 

de la rebaixa en la licitació d’aquest servei per part del Consorci. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació de l’any 2021 aportada pel Consorci, és a dir, 6.038,73 

euros a favor de l’ajuntament. 

 

Segon.- Regularitzar aquesta liquidació amb la factura corresponent al mes de 

desembre 2021 del propi servei. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 

 

 

2.5.2. Bonificació taxa gestió de residus per ús de deixalleria 
2021    
 

Atès que l’ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei 

de gestió de residus municipals de l’any 2021 estableix el següent: 

“4. Els habitatges que acreditin l’ús de la deixalleria, gaudiran d’una reducció del 10% 

de la taxa. Per gaudir d’aquesta prestació caldrà obtenir un carnet de la deixalleria a 

l’Ajuntament que serà segellat a la deixalleria municipal cada vegada que l’usuari faci 

entrada dels següents materials: 

 

TIPUS DE RESIDU MATERIAL 

Residus municipals especials Pneumàtics; Fluorescents i làmpades de vapor de 

mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures i vernissos; Piles; Electrodomèstics que 

continguin substàncies perilloses; Olis minerals usats; Residus municipals ordinaris 

Ferralla i metalls; Olis vegetals usats; Ampolles de cava senceres; Residus municipals 

voluminosos Mobles i altres; Electrodomèstics que no contenen substàncies 

perilloses; Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells 

electrònics...); Altres residus municipals Fustes; Restes de poda o jardineria; Runes 

i restes de la construcció d'obres menors. 

Per gaudir d’aquesta reducció, caldrà presentar el carnet de la deixalleria segellat a 

l’ajuntament abans del 31 de desembre i la reducció de la quota serà aplicada a 

l’exercici immediatament posterior al justificat. 

 

8. Els propietaris de parcel·les situades en sòl urbà sense edificacions destinades a 

l’habitatge que acreditin l’ús de la deixalleria per a l’eliminació de les restes vegetals, 

podran sol·licitar una reducció del 15% de la tarifa. Per gaudir d’aquesta prestació, 

caldrà obtenir un carnet de la deixalleria per a solars a l’Ajuntament que serà segellat 

a la deixalleria municipal cada vegada que l’usuari faci entrada de restes vegetals 

(amb un volum mínim de 25 litres). Aquesta sol·licitud s’haurà de realitzar fins del 

31 de desembre i la reducció de la quota serà aplicada a l’exercici immediatament 

posterior al justificat.” 

 

Vist l’informe de la tècnica de medi ambient, que llista els habitatges i solars que han 

entregat, degudament emplenat, el carnet de la deixalleria. Es proposa l’adopció dels 

següents 

 

ACORDS: 
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Primer.- Bonificar amb un 10% de la taxa de gestió de residus domèstics a un total 

de 604 habitatges d’acord amb de l’informe de la tècnica de medi ambient que consta 

a l’expedient. 

 

Segon.- Bonificar amb un 15% a un total de 27 solars, d’acord amb l’informe de la 

tècnica de medi ambient que consta a l’expedient. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona . 

 

 

 
2.6. Cultura i Festes 
2.6.1. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de 
l’Àrea de Festes    
 

Atès que a data 23 de desembre de 2021 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Àrea de Festes Manel Imedio Bernardo 1500 

 

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 de 1500€, que els 

comprovants del pagament de les despeses que el composen degudament signats és 

de 1451,24 euros i que han estat retornats 48,76 euros.  

 

Es proposa a l’Ajuntament 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 1451,24 euros a càrrec de la partida pressupostària de FESTES POPUARS. FESTA 
MAJOR-HIVERN-ESTIU-REIS-ETC, aplicació: 2021-5-338-226092 

  JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR REIS MAGS 

1.500,00 

€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 22/11/2021 Material per carrosses de reis mags  
Almacenes Casa Ángel, 

S.L. 
B06427629 33,84 

2 29/11/2021 
Pintura i altres materials per confecció 

carrosses reis 

Exclusives Armengol, 

SLU 
B60272309 82,02 

3 30/11/2021 Material divers per vestits de reis mags 
Almacenes Casa Ángel, 

S.L. 
B06427629 99 
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4 4/12/2021 Purpurina i boles per carrosses de reis Maximum Store S.L. 
B-

67490581 
4,95 

5 4/12/2021 Material divers per taller de reis mags  Maxi Casa Amunt S.L. 
B-

67600106 
122 

6 7/12/2021 
Boles de porex per carrosses de reis 

mags 

España Deliscan Natura 

SL 
B83379669 17,75 

7 7/12/2021 Material per pintar carrosses de reis 
Exclusives Armengol, 

SLU 
B60272309 6,45 

8 10/12/2021 Material per pintar carrosses de reis 
Exclusives Armengol, 

SLU 
B60272309 28,24 

9 13/12/2021 
Compra de purpurina per vestits de 

patges 
Maximum Store S.L. 

B-

67490581 
7,5 

10 15/12/2021 
Compra de purpurina per vestits de 

patges 
Maximum Store S.L. 

B-

67490581 
6,5 

11 19/12/2021 Compra de purpurina per vestits de reis Maxi Casa Amunt S.L. 
B-

67600106 
5,25 

12 19/12/2021 
Compra de cinturons de seguretat per 

carrosses de reis mags 
Patner Iberia, S.L. B99282477 105,39 

13 22/12/2021 
Moqueta per cobrir el terra de carrosses 

de reis mags 
HOGARDECOR, S.L. B59201871 203,79 

14 22/12/2021 Compre de piles per leds Taller de Reis Maximum Store S.L. 
B-

67490581 
3 

15 23/12/2021 
Esmorzar de voluntaris d'activitats de la 

regidoria de festes 

Domènec Maspons 

Guàrdia 

52158843-

H 
110,4 

16 28/12/2021 Material per carrosses de reis mags  Esther Cañellas Roca 
38791338-

K 
49,1 

17 31/12/2021 
Àpats diversos de voluntaris, reis, 

patges i carrosses 

Jerusalen Iracheta 

Ruzafa 

43505369-

H 
211,5 

18 31/12/2021 
Lots de nadal per obsequi a cosidores 

vestits de reis 
Josefina Villorbina 

52142788-

V 
180 

19 31/12/2021 
Material divers de ferreteria per 

carrosses i taller de Reis Mags 
Francesc Poma Pineda 

77306468-

H 
71,91 

20 31/12/2021 Laca per barbes de reis mags Proxim Supermercats B66982604 1,65 

21 31/12/2021 
Dinar per treballadors ajuntament en 

muntatge de Taller de Reis 

Agustín Espinosa 

Canovas 

31822090-

A 
51 

22 31/12/2021 Carbó comestible per Fàbrica Reis Mags 
Associació Cultural 

Tararí 
G65659328 50 

        TOTAL 
1.451,24 

€ 

 
 

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

Manel Imedio Bernardo 

Regidor de Festes 

 

 

 
2.7. Joventut 
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2.7.1. Aprovació i cancel·lació del compte justificatiu de la 

bestreta de caixa fixa de l'àrea de joventut    
 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2021/338 amb data de resolució de 20 de 

setembre de 2021 s’atorga la bestreta de caixa fixa al Sr. ORIOL PUIG MARTINEZ 

per despeses de l’Àrea de Joventut de conformitat amb l’establert a l’article 73 del 

RD 500/1990 i del 190.3 del RDL 2/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals per poder atendre despeses. 

 

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 41 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2020.  

 

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

justificants degudament conformats. 

 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

JUSTIFICAT 

IMPORT 

RETORNAT 

2020/102 Oriol Puig Martínez Àrea de Joventut  1000 772,70 227,30 

 

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

 

ACORDS: 

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

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

càrrec a l’aplicació pressupostària 9-924-226096: Departament de Joventut. 

Pressupostos Participatius.   

 

 

  JUSTIFICACIÓ BESTRETA SERVEI JOVENTUT 2021  
1.000,00 

€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 8/4/2021 
Material per sessions mini pressupostos 

particiaptius 
Esther Cañellas Roca 38791338-K 13,9 

2 8/4/2021 
Pilota per sessions mini pressupostos 

participatius 
Maximum Store S.L B-67490581 2,95 

3 8/4/2021 
A4 per activitat sessions mini pressupostos 

participatius 

Joan Gervilla 

Blanchart 
37743359-Z 5,3 

4 30/4/2021 Còpia de claus de la Taka Francsc Poma Pineda 77306468-H 8,19 

5 3/6/2021 
Cable jack-rca i adaptador per equip de so 

Taka 
Asinfor B-62125026 10,15 

6 8/7/2021 
Aigües per participants a activitats Taller de 

Skate 

Proxim 

Supermercats 
B66982604 7,8 

7 8/7/2021 
Sopar per monitors de l'activitat Taller de 

Skate 

Establiments Viena 

S.A. 
A08874489 32,85 

8 16/7/2021 
Bosses per obsequis guanyadors Baixada de 

Carretons 
Esther Cañellas Roca 38791338-K 3,75 
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9 29/7/2021 
Dinar tècnics de so activitat Santaka 

Emergent Fest 

Jerusalen Iracheta 

Ruzafa 
43505369-H 29,55 

10 30/7/2021 
Sopars músics i tècnics de la Santaka 

Emergent Fest 

Jerusalen Iracheta 

Ruzafa 
43505369-H 53,6 

11 31/7/2021 Sopar músics i tècnics Orquestra La Chatta 
Jerusalen Iracheta 

Ruzafa 
43505369-H 229,2 

12 15/9/2021 
Agendes curs 2021/2022 pel personal de la 

Taka 
Abacus, SCCL F08226714 5,81 

13 9/12/2021 
Compra de gots, coberts i plats compostables 

per Esplai  

Iniciatives Jàssera 

S.L. 
B64513666 181,47 

14 17/12/2021 
Compra de reproductors mp3 per sonorització 

carrosses 

Centros Comerciales 

Carrefour S.A. 
A28425270 63 

15 17/12/202 Allargadors i lladres per Servei de Joventut 
Media Markt Sant 

Cugat Video S.A. 
ESA62582002 54,33 

16 23/12/2021 Esmorzar monitors Esquiada Jove 2021 Areas, SAU A-08225013 19,35 

17 23/12/2021 Dinar monitors Esquiada Jove 2021 Agustin Edo Herrero 43392364-N 31,5 

18 23/12/2021 
Pèrdua pals d'esquí de lloguer (Esquiada Jove 

2021) 
Esquiadegust SL 

B-63669659 20 

        TOTAL 772,70 € 

 

 

 

Segon.- Cancel·lar la bestreta de caixa fixa i reintegrar la quantitat restant de 

227,30€.  

 

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

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment 

 
 

2.7.2. Aprovació de la concessió dels ajuts pel foment del 
transport públic entre estudiants de 16 a 25 anys    
 

La Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2021 va aprovar les bases 

reguladores específiques i la convocatòria d’ajuts per a l'adquisició d'abonaments en 

mitjans de transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa 

Eulàlia de Ronçana, durant el curs 2021-2022, amb l’objectiu de fomentar l’ús del 

transport públic entre els i les joves que estudien fora del municipi així com de reduir 

els costos que comporten aquests desplaçaments pel jovent.  

 

Les bases van ser publicades al BOP número 202110123419 de data 8 d’octubre de 

2021, sense que es presentessin al·legacions.  

        

Les bases estableixen els requisits i documentació a aportar per a poder concórrer a 

la convocatòria d’ajuts. A la base 6ena s’estableix el següent: 

“L’ajut màxim que donarà l’ajuntament serà, en tots els casos, d’un màxim d’un 40% 

del valor total dels títols d’abonament presentats. Aquest màxim es calcularà en base 

al volum total de demandes d’ajuts i en relació a la disposició pressupostària. 

La concessió dels ajuts resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en el moment de la resolució de l’atorgament. 

(...).” 
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Dins el termini establert a la convocatòria s’han presentat un total de vint-i-cinc  

sol·licituds.  

 

La comissió d’avaluació s’ha reunit amb data 17 de gener de 2022, per tal de 

comprovar els requisits de les persones sol·licitants i la documentació aportada, així 

com per fer la valoració i proposta d’ajuts a concedir i/o denegar.  

 

Viat l’informe emès en data 25 de gener de 2022, d’acord amb els requisits establerts 

i la consignació econòmica,  

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Atorgar vint-i-quatre ajuts per a l'adquisició d'abonaments en mitjans de 

transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa Eulàlia de 

Ronçana, durant el curs 2021-2022, per un import total de 1192,34 euros, amb el 

detall següent: 

 

N. DNI/NIE Quantitat 

1 ****7111M 55,5 

2 ****7110G 77,04 

3 ****7445T 25,6 

4 ****3469S 24,4 

5 ****0822Z 42,08 

6 ****3169Z 45,82 

7 ****1158G 71,22 

8 ****7539G 42,08 

9 ****1926Z 22,7 

10 ****7540M 52,07 

11 ****2547J 59,02 

12 ****0214B 78,5 

13 ****3580P 29,12 

14 ****8647P 78,5 

15 ****0817H 55,97 

16 ****5756X 33,9 

17 ****0171Y 29,52 

18 ****2834B 3,64 

19 ****8854P 72,91 

20 ****3550N 39,28 

21 ****0172F 36,16 

22 ****5421P 87,08 

23 ****9252Z 59,02 

24 ****7445X 71,22 

 TOTAL 1192,34 
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Segon.- Denegar una sol·licitud d’ajut per a l'adquisició d'abonaments en mitjans de 

transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa Eulàlia de 

Ronçana, durant el curs 2021-2022, amb el detall següent: 

 

N. DNI/NIE Quantitat 

1 ****8853F 0 

 

 

Tercer.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació dels ajuts econòmics per a 

l'adquisició d'abonaments en mitjans de transport públics per a estudiants d’entre 16 

i 25 anys residents a Santa Eulàlia de Ronçana per un import total de 1192,34 euros 

que es farà efectiu als beneficiaris, o bé als tutors legals en el cas dels menors d’edat, 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-924-489000 Ajut joves foment transport 

públic. 

 

Quart.- Establir que els ajuts es faran efectius prèvia presentació de la documentació 

requerida, a fi i efecte d’acreditar els requisits de:  

 

-Cursar estudis de grau mig o superiors en centres d’educació secundària, 

universitats i centres equiparables. 

- Estar matriculat/da de com a mínim 45 crèdits (o un 75% de la càrrega lectiva per 

curs, en cas que el pla d’estudis del centre no es computi amb crèdits). 

 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, amb indicació dels 

recursos que corresponguin. 

 

 

Oriol Puig Martínez 

Tècnic de Joventut 

 

 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Econòmics 
3.1.1. Aprovació de la justificació i cancel·lació de la BCF 
d'Alcaldia    
 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2021/43 de data 12 de febrer de 2021 s’atorga 

la bestreta de caixa fixa al Sr. Francesc Bonet Nieto per despeses d’Alcaldia 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), 73 i següents del RD 

500/1990, de 20 d’abril i l’article 41 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 41.2 de les Bases d’Execució 

del Pressupost 2021.  
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Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 

 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT  

JUSTIFICAT 

2021/43 Francesc Bonet Nieto Alcaldia 500 euros 188,02 euros 

 

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 les aplicacions pressupostàries: 1/912/226010 Atencions protocol·làries i 

representació i 3/920/231000 Despeses locomoció, càrrecs i funcionaris. 

  

CONCEPTE TERCER 
IMPORT 
LÍQUID APLIC.PRESS. 

TOTAL 
DESPESA 

Targeta transport A.T.M.  30,50 3/920/231000 30,50 

Esmorzar Restaurant La Cruilla  18,05 1/912/226010 18,05 

Dinar La Carbonera 25,80 1/912/226010 25,80 

Dinar La Sala de Can Sabater 25,00 1/912/226010 25,00 

Dinar La Sala de Can Sabater 27,40 1/912/226010 27,40 

Dinar Castell de Rosanes 37,60 1/912/226010 37,60 

Esmorzar Bar La Fàbrica 4,75 1/912/226010 4,75 

Peatge Túnels de Barcelona i Cadí  3,84 3/920/231000 3,84 

Aparcament Ajuntament Barcelona 6,50 3/920/231000 6,50 

Aparcament  Ajuntament Barcelona 6,50 3/920/231000 6,50 

Aparcament Ajuntament Caldes de Montbui 0,95 3/920/231000 0,95 

Aparcament Ajuntament Granollers 1,13 3/920/231000 1,13 

  TOTAL 188,02   188,02 

 

 

Segon.- Conservar el sobrant de 311,98 euros per part del Sr. Alcalde que serà 

descomptat en la bestreta a concedir en el proper exercici 2022. 

 

Tercer.- Cancel·lar la bestreta de caixa fixa de 500 euros atorgada per decret 

d’Alcaldia núm. 2021/43 al Sr. Francesc Bonet Nieto. 

 

Quart.- 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 

 

I a les 17:30, 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. 
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L’Alcalde     Secretària  


