
 

JGL2022-7 Ordinari 24-02-2022 anònim       Pàgina 1 de 18 

 

   
  

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 de febrer de 2022 

 

 
 

 

Assisteixen 
 

L’Alcalde  
Francesc Bonet Nieto 

 
Regidors: 

Jordi Orriols Vilaró 
Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa 
Excusen la seva assistència: 

 
Personal tècnic: 

Sergi Ferrer Polo (TAG) 
Maria Poble, arquitecta 

Jordi Lorente, enginyer 
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Telemàticament, essent les 17:00 

hores del dia 24 de febrer 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. JGL2022/6 Ordinari 17/02/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Suspensió de l'adjudicació de les obres de condicionament del gual de la Font 

de Sant Cristòfol a l'empresa Servicios y mantenimientos Egara SL i declarar la 
contractació deserta.  

 

2.1.2. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques de les obres de condicionament del gual de la Font de Sant 

Cristòfol mitjançant procediment negociat sense publicitat 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament psicològic 

AGL. 
 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament psicològic 
FGL. 

 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2015/04658 per al subministrament 

de gasoil. 
 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació Projecte de senyalització turística de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

2.4.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
carrer 

Països Catalans, 37 a nom de MVB  
 

2.4.3. Confirmació de la baixa de l'activitat de perruqueria a nom de  JENY GONZÁLEZ 
ESCRIBA situada al carrer Font de Sant Cristòfol, 54.    

 

2.4.4. Ass.2021/1813 - Aprovar la devolució fiança runa del comunicat UBICACIÓ 
 

2.4.5. Aprovar el preu contradictori i la primera certificació per les obres de reforma 
i enderroc de 3 edificis existents en el recinte del camp de futbol municipal de Santa 

Eulàlia de Ronçana de l'empresa  ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 
 

2.4.6. Exp.2021/649 - Aprovar llicència de parcel.lació UBICACIÓ 
 

2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Modificació preu públic saques poda 2022 
 

2.6. Esports 
2.6.1. Proposta de formalització de convenis econòmics entitats esportives 2022 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 17 de febrer de 2022, la qual 

s’aprova per unanimitat. 
 

 
1.1. JGL2022/6 Ordinari 17/02/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Suspensió de l'adjudicació de les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol a l'empresa Servicios y mantenimientos Egara SL i 

declarar la contractació deserta.     
 

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 

MANTENIMIENT

OS EGARA, SL 

B67220244 ENTRA-2021-9459 

RECOTEC 

MANTENIMENT

, S.L. 

B65039695 ENTRA-2021-9546 

 
Atès que en data 10 de febrer de 2022 la Junta de Govern Local va adjudicar les 

obres de condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol a l’empresa Servicios 
y Mantenimientos Egara SL. 

 
Atès que el 22 de febrer de 2022, va finalitzar el termini per la constitució de la 

garantia definitiva del contracte. 
 

En virtut de l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic 9/2017, que diu: 

“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta”. 

 
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 la segona millor puntuació. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Suspendre l’adjudicació del contracte de les obres de condicionament del 
gual de la Font de Sant Cristòfol al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empresa 

Servicios y Mantenimientos Egara SL , per un import global de 114.000 euros (IVA 
exclòs). 
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Segon.- Anul·lar la Disposició 220220000174 per import de 137.940 euros aprovada 

a data 10 de febrer de 2022 quan es va efectuar la primera adjudicació. 
 

Tercer.- Declarar deserta la contractació de les obres de condicionament del gual de 
la Font de Sant Cristòfol al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 

 
 
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. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques de les obres de condicionament del gual de la Font 

de Sant Cristòfol mitjançant procediment negociat sense publicitat    
 

Atès que en data 2 de desembre de 2021, es van aprovar els plecs de les obres de 
condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol, per mitja de procediment obert 

i un cop esgotat el termini de presentació d’ofertes, i realitzats els diferents acords 

d’adjudicacions, les empreses licitadores han rebutjat l’adjudicació de les obres. 
 

En virtut de l’article 168 de la LSCP 9/2017, es pot iniciar un nou procediment 
negociat sense publicitat, atesa la manca de proposicions en el primer procediment 

de licitació.   
 

Elaborats els plecs de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques 
per a la contractació de les obres de condicionament del gual de la Font de Sant 

Cristòfol, per mitjà del procediment negociat sense publicitat. 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar l’expedient contractació de les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol, per mitja del procediment negociat sense publicitat, amb 
un pressupost de licitació de 115.165,55 euros (IVA exclòs). 

 
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 139.350,31 euros (IVA inclòs) a 

l’aplicació pressupostària 1-151-609008 GUAL FONT SANT CRSITÒFOL, del 

pressupost municipal del 2022. 
 

Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules economicoadministratives i prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei.  

 
Quart.- Procedir a la licitació per a contractar les obresi, a aquest efecte convidar a 

un mínim de tres empreses a presentar ofertes durant un termini de 20 dies naturals 
a comptar de la recepció de la invitació.  

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    
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Vistes les factures de la relació O/2022/6 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. 0/2022/6 d’import 83.157,78 
euros. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament 
psicològic AGL.    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 16 de febrer 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 2014/00696, per 12 sessions de tractament psicològic amb 

la professional Tania Porras Tena, pel 50% del cost, sent un import total de 300 

euros.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 300 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 

 
 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2014/00696 per tractament 
psicològic FGL.    

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 16 de febrer 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 2014/00696, per 12 sessions de tractament psicològic amb 
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la professional Tania Porras Tena, pel 50% del cost, sent un import total de 300 

euros.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 300 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 

 
 

2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2015/04658 per al 
subministrament de gasoil.    

 
Vist l’informe de la treballadora social de data 22 febrer de 2022, per l’ajut econòmic 

d’urgència social per al subministrament de gasoil al sol·licitant de l’expedient 
2015/04658, per cobrir les necessitats bàsiques de la família en especial situació de 

vulnerabilitat.   

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

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al subministrament  de gasoil 
al sol·licitant de l’expedient 2015/04658, per un import total de 685,31 euros.   

 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 685,31 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària de subvencions  pobresa energètica:  2-231-480012.  
 

Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació Projecte de senyalització turística de Santa Eulàlia de 
Ronçana    

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de relatives al Projecte de senyalització 

turística de Santa Eulàlia de Ronçana, que es concreta a l’informe tècnic que consta 
dins l’expedient, d’acord amb el previst a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre de contractes del sector públic. 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va sol·licitar ajut tècnic a la 

Diputació de Barcelona per a la redacció d’aquest projecte.  
 

Atès que en data 30 de novembre del 2021 l’Oficina tècnica de turisme de la Diputació 
ha presentat el Projecte de senyalització turística de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Vist que en data 17 de novembre, els Serveis Territorials han informat favorablement 

el projecte redactat per Albert Martín Llavaneras de l’Oficina tècnica de turisme de la 
Diputació de Barcelona. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; l'article 
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 89.6, en relació amb l'art. 119.2 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 

de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que prescriuen el tràmit 
d'informació pública. 

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

 
ACORDS:  

 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de senyalització turística de Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

 
Segon.- Exposar al públic mitjançant anunci al BOP i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament pel termini de 30 dies, el projecte, per tal que els interessats puguin 
interposar reclamacions i al·legacions, en el ben entès de no presentar-se’n cap, 

l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.  
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.2. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de UBICACIÓ 
a nom de MVB     

 
Referència Cadastral XXXXXXXX 

 
 

Atès que en data 15 de desembre de 2020 i registre d’entrada 2020/7794, la Sra. 

JVB amb DNI XXXXXXXX, fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat 
d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 

3,25 kw aportant la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.  
 

Atès que en data 11 de Febrer de 2022 es comunica la finalització de la instal·lació i 
s’adjunta la documentació corresponent. 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 15 de febrer 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 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. 
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Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.4.3. Confirmació de la baixa de l'activitat de perruqueria a nom de  JENY 

GONZÁLEZ ESCRIBA situada al carrer Font de Sant Cristòfol, 54.    

 
Atès que en data 2 de Desembre de 2004, es realitza informe favorable 8AI/04 d’inici 

d’activitat Innòcua a nom de la Sra. JENY GONZÁLEZ ESCRIBA, amb activitat de 
PERRUQUERIA a CARRER SANT CRISTÒFOL, 54.  

 
Atès que en data 3 de Febrer de 2022, es presenta instancia amb registre d’entrada 

2022-917 per la Sra. JENY GONZÁLEZ ESCRIBA, Comunicant la BAIXA de l’activitat 
de PERRUQUERIA a CARRER SANT CRISTÒFOL, 54. 

 

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

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Confirmar la baixa de l'activitat de perruqueria a nom de  JENY GONZÁLEZ 

ESCRIBA situada al carrer Font de Sant Cristòfol, 54 amb referència cadastral 

7098008DG3079N. 
 

Segon.- Traslladar a quest acord a les persones interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.4. Ass.2021/1813 - Aprovar la devolució fiança runa del comunicat 

UBICACIÓ 

 
Atès que Ingrid Ortiz Estany en representació de  JGE amb RE 21/02/2022  ha 

sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia 2021/1813 177  
per les obres de reparar tanca UBICACIÓ 

 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  

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

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació 
prèvia d’obres amb número 2021/1813 177  per les obres de reparar tanca 

UBICACIÓ, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
 

2.4.5. Aprovar el preu contradictori i la primera certificació per les obres de 
reforma i enderroc de 3 edificis existents en el recinte del camp de futbol 

municipal de Santa Eulàlia de Ronçana de l'empresa  ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL    

 

Vista l’acta d’acceptació del preu contradictori PC-01 signat per la direcció d’obres, 
l’arquitecte Antoni Bantulà, i per l’empresa contractista, ABOLAFIO 

CONSTRUCCIONS, SL,  
 

Vista la primera certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’arquitecte 
Antoni Bantulà, i per l’empresa contractista, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el preu contradictori PC-01 Construcció d’un nou col·lector soterrat, 

presentat per l’empresa constructora. 

 

Segon.- Aprovar la primera certificació amb un import de 40.594,67 euros (IVA 

inclòs), signada el 2 de febrer de 2022 i presentada per ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, 

SL, el 9 de febrer de 2022 amb número de registre d’entrada 1089. 

 

Tercer.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 9-342-632007 Millora equipament camp de futbol per un import de 
40.594,67 euros corresponent a la 1a certificació de les obres de reforma i enderroc 

de 3 edificis existents en el recinte del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 

 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.6. Exp.2021/649 - Aprovar llicència de parcel.lació UBICACIÓ 
 

Atès que ens MBC amb Registre General d'Entrada 3579 data 13/05/2021 ha 

demanat llicència d’obres per parcel·lació 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 
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ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llicència de parcel·lació 2021/649 55 de MBC per  UBICACIÓ, 
d’acord amb la següent descripció:  

 
- Parcel·la A, Casa destinada a habitatge unifamiliar aïllat situada al 

terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, amb front al carrer 
UBICACIÓ. 

Consta de : 

 
Planta semisoterrani, amb un garatge, amb superfície útil de 59,64 

metres quadrats i construïda de 76,96 metres quadrats. Té un porxo  
en voladís exterior de 23,04 metres quadrats, sent la superfície total 

de la planta 100 metres quadrats. 
 

Planta baixa, destinada a habitatge amb menjador, estar, cuina, 
safareig, dos dormitoris, pas i bany, amb una superfície útil de 61,15 

metres quadrats i construïda de 76,96 metres quadrats. Té un porxo 

en voladís exterior d 23,04 metres quadrats, essent la superfície total 
de la planta de 100 metres quadrats. 

 
Té una superfície total construïda de 200 metres quadrats (153,92m2 

d’habitatge i 46,08m2  de porxos en voladís). Per tant són 100m2 per 
planta. 

 
La superfície del solar és de CINC-CENTS QUATRE METRES SEIXANTA 

DECÍMETRES QUADRATS, (504,60m2), dels quals l’edificació ocupa 100 

metres quadrats. La resta del terreny no ocupat per l’edificació es 
destina a accessos i jardí.  

Llinda al Nord, amb el carrer Provença, en línia de 17,74 metres y línia 
de 6,48 metres; a la dreta, Est, amb la finca segregada, en línia de 

24,28 metres; a l’esquerra, Oest, amb el carrer Jaume I número 26, 
en línia de 25,18 metres, i al fons, Sud amb la finca veïna en línia de 

18,72 metres.  
 

- Parcel·la B, Porció de terreny situat al terme municipal de Santa Eulàlia 

de Ronçana, amb front al carrer Provença número 5. Té una superfície 
de 443 metres quadrats. Llinda, al front, nord, amb el carrer Provença, 

en línies de 12,45 metres, 3,06 metres, 7,00 metres i 1,20 metres 
respectivament; a la dreta, Est, amb la finca veïna del carrer Provença 

1 i 3, en línia de 16,78 metres; a l’esquerra, Oest, amb la finca matriu, 
en línia de 24,28 metres i al fons, Sud, amb la finca veïna en línia de 

21,70 metres. 
 

Amb les següents condicions particulars: 

 
1. En compliment amb l’article 10.6 de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma 

de la Llei hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946, i de l’article 
36.2 del text refós de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 1/2004, de 5 de març, article 1, caldrà aportar la documentació 
requerida en el moment de la inscripció registral. 
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2. Aportar nova proforma que inclourà les següents modificacions: 

- La referència cadastral de la pàgina 3 de la proforma té un error de 
transcripció. La referència correcte és la que consta en el projecte de 

parcel·lació XXXXXXXXX. 
- En la descripció dels llindars de la parcel·la 2, falta el tram de 7 metres 

en línia, grafiat  al plànol de proposta de parcel·lació de l’apartat “1.5 
finca existent i finques resultants” del projecte de parcel·lació. 

 
3. Caldrà actualitzar la superfície d’edificabilitat del quadre de normativa 

urbanística del plànol “3 Finques resultants” del projecte de parcel·lació 

segons les  superfícies descrites a la proforma aportada. 
 

 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència de parcel·lació  per un import 
de 382,54 €. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.5. Medi Ambient 

2.5.1. Modificació preu públic saques poda 2022    
 

Atès que des de l’àrea de medi ambient s’ha manifestat la necessitat de modificar el 
preu públic per a la venda de saques per a la recollida selectiva d’esporga. 

 

D’acord amb el que disposa 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament pot 

establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades a l’article 20.1.b) 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació sens 
perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern.  

 

Vist l’informe de la tècnica de medi ambient que constata que el preu de compra per 
a l’Ajuntament d’aquestes saques és de 28,95 euros, 35,03 euros IVA 21% inclòs, i 

el proveïdor especifica a la seva oferta que el preu no serà vàlid si els preus de les 
matèries primeres pateix un increment d’un 5% amb posterioritat a la data de 

l’oferta.  
 

Vistos els informes d’intervenció. 
 

Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i els 

establiments comercials del municipi per a la venda de de bosses compostables 
destinades a la recollida selectiva de matèria orgànica i saques per a la recollida 

selectiva d’esporga. 
 

 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació del preu públic per a la 

venda de saques per a la recollida selectiva d’esporga i establir-lo en: 
 

- 28,95 euros (IVA exclòs) per saca de 91x91x90cm i càrrega màxima de 500 kg  
 

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies. 
En cas que no es presentin reclamacions, esdevindrà definitiu, de conformitat amb 

allò que preveu l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.6. Esports 

2.6.1. Proposta de formalització de convenis econòmics entitats esportives 
2022    

 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la regidoria d’Esports, té interès en 
col·laborar en el desenvolupament de les activitats esportives del municipi, a través 

de la col·laboració amb entitats esportives que duen a terme el foment i la pràctica 
de l’esport.  

 
Atès que en els anys anteriors s’han subscrit convenis de col·laboració, i que és 

voluntat de renovar-ne la vigència.  
 

Atès que en data 31 de desembre de 2021 van finalitzar els convenis de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i les entitats esportives que es 
detallen:    

 

ENTITAT 
ESPORTIVA 

SUBVENCIÓ PROGRAMA 
ANUAL REBUDA L’ANY 

2021 

SUBVENCIÓ PER DESPESES 
DE GESTORIA REBUDA 

L’ANY 2021 

Club Patinatge 
Santa Eulàlia 

1.000€/anuals 373,03€/anuals 

Associació 

Bàsquet Ronçana 

5.000€/anuals  174,31€/anuals 

Club Escacs Vall 

del Tenes 

300€/anuals 201,57€/anuals 

Club Esportiu 
Santa Eulàlia 

13.000€/anuals 450€/anuals 

Club Patinatge 

Artístic Ronçana 

400€/anuals 450€/anuals 

 
 

Vist que hi ha consignació pressupostària als efectes de cobrir les obligacions 
econòmiques que es deriven del text dels convenis a subscriure.  

 

Atès que cal atenir-se a la normativa general reguladora de subvencions pel que fa 
a l’obligació de justificació d’aquestes, així com a la resta d’obligacions que es 

descriuen en els convenis.  
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Vist l’informe de la tècnica d’esports, que s’incorpora com a annex.  
 

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

 
 

ACORDS: 
 

1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club 

Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana  
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i el Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, per al desenvolupament de les 

activitats del Club, i segons el text del conveni que s’incorpora com a annex de 
l’acord. 

 

Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, per 
import de 1.950€ anuals (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de gestoria 

i assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, d’acord 
amb els seus fins.  

 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 1.950 euros a 

l’entitat Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 9-341-489005 Subvencions esports Club Patinatge Santa Eulàlia de 

Ronçana del pressupost 2022  

 
Quart.- Efectuar el pagament de l’import de 1.500€ destinat al programa esportiu, 

que serà abonat per trimestres vençuts, a raó de 375€/trimestre. L’últim trimestre 
es farà efectiu prèvia justificació de la subvenció concedida, d’acord amb el pacte 

Tercer del conveni subscrit. 
 

Cinquè.- Efectuar el pagament de l’import de 450€ destinats a despeses de gestoria 
i assegurances que serà abonat en un 100% prèvia justificació de la subvenció 

concedida, en la que s’especifiqui i detalli el cost total destinat a aquestes despeses. 

En el cas que la despesa per aquest concepte sigui menor de 450 euros, s’abonarà 
només la quantitat destinada a aquest concepte.   

 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto per signar el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i el Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana per l’any 2022 
 

Setè.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana. 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació 

Bàsquet Ronçana  
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i l’Associació Bàsquet Ronçana, per al desenvolupament de les activitats del 
Club, i segons el text del conveni que s’incorpora com a annex de l’acord. 

 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Associació Bàsquet Ronçana, per import de 

5.450€ anuals (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de gestoria i 
assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, d’acord 

amb els seus fins.  
 

Tercer.- Autoritzar disposar i reconèixer l’obligació per import de 5.450 euros a 

l’entitat Associació Bàsquet Ronçana, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 59-341-
489006 Subvencions esports Associació Bàsquet Ronçana del pressupost 2022.  

 
Quart.- Efectuar el pagament de l’import de 5.000€ destinat al programa esportiu 

que serà abonat per trimestres vençuts, a raó de 1250€/trimestre. L’últim trimestre 
es farà efectiu prèvia justificació de la subvenció concedida, d’acord amb el pacte 

Tercer del conveni subscrit. 
 

Cinquè.- Efectuar el pagament de l’import de 450€ destinats a despeses de gestoria 

i assegurances que serà abonat en un 100% prèvia justificació de la subvenció 
concedida, en la que s’especifiqui i detalli el cost total destinat a aquestes despeses. 

En el cas que la despesa per aquest concepte sigui menor de 450 euros, s’abonarà 
només la quantitat destinada a aquest concepte.   

 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto  per signar el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i l’Associació Bàsquet Ronçana per l’any 2022.  
 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club 

d’Escacs Vall del Tenes 
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i el Club d’Escacs Vall del Tenes, per al desenvolupament de les activitats 
del Club, i segons el text del conveni que s’incorpora com a annex de l’acord. 

 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Club d’Escacs Vall del Tenes, per import de 

750€ anuals (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de gestoria i 
assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, d’acord 

amb els seus fins.  
 

Tercer.- Autoritzar disposar i reconèixer l’obligació per import de 750 euros a l’entitat 

Club d’Escacs Vall del Tenes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489009 
Subvencions esports Club Escacs Vall del Tenes del pressupost 2022.  

 
Quart.- Efectuar el pagament de l’import de 300€ destinat al programa esportiu que 

serà abonat en un 80% el primer trimestre (240€). El pagament del 20% restant 
(60€) es farà efectiu prèvia justificació de la subvenció concedida, d’acord amb el 

conveni.  



 

JGL2022-7 Ordinari 24-02-2022 anònim  Pàgina 15 de 18 

 

Cinquè.- Efectuar el pagament de l’import de 450€ destinats a despeses de gestoria 
i assegurances que serà abonat en un 100% prèvia justificació de la subvenció 

concedida, en la que s’especifiqui i detalli el cost total destinat a aquestes despeses. 
En el cas que la despesa per aquest concepte sigui menor de 450 euros, s’abonarà 

només la quantitat destinada a aquest concepte.   
 

Sisè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto  per signar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Club d’Escacs Vall del Tenes per l’any 2022.  

 

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

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club 

Patinatge Artístic Ronçana  
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i el Club Patinatge Artístic Ronçana, per al desenvolupament de les activitats 
del Club, i segons el text del conveni que s’incorpora com a annex de l’acord. 

 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Club Patinatge Artístic Ronçana, per import 

de 850€ anuals (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de gestoria i 
assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, d’acord 

amb els seus fins.  

 
Tercer.- Autoritzar disposar i reconèixer l’obligació per import de 850 euros a l’entitat 

Club Patinatge Artístic Ronçana, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-
489008 Subvencions esports Club Patinatge Artístic Ronçana del pressupost 2022.  

 
Quart.- Efectuar el pagament de l’import de 400€ destinat al programa esportiu que 

serà abonat en un 80% el primer trimestre (320€). El pagament del 20% restant 
(80€) es farà efectiu prèvia justificació de la subvenció concedida, d’acord amb el 

conveni.  

 
Cinquè.- Efectuar el pagament de l’import de 450€ destinats a despeses de gestoria 

i assegurances que serà abonat en un 100% prèvia justificació de la subvenció 
concedida, en la que s’especifiqui i detalli el cost total destinat a aquestes despeses. 

En el cas que la despesa per aquest concepte sigui menor de 450 euros, s’abonarà 
només la quantitat destinada a aquest concepte.   

 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto  per signar el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i el Club Patinatge Artístic Ronçana per l’any 2022.  

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 
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5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club 

Esportiu Santa Eulàlia  
 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i el Club Esportiu Santa Eulàlia, per al desenvolupament de les activitats de 
l’entitat, i segons el text del conveni que s’incorpora com a annex de l’acord. 

 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, per import de 

13.450€ anuals (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de gestoria i 

assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, d’acord 
amb els seus fins.  

 
Tercer.- Autoritzar disposar i reconèixer l’obligació per import de 13.450 euros a 

l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-
489007 Subvencions esports Club Esportiu Santa Eulàlia del pressupost 2022.  

 
Quart.- Efectuar el pagament de l’import de 13.000€ destinat al programa esportiu 

que serà abonat per mesos vençuts, a raó de 1083,33€/mes. L’últim mes es farà 

efectiu prèvia justificació de la subvenció concedida.  
 

Cinquè.- Efectuar el pagament de l’import de 450€ destinats a despeses de gestoria 
i assegurances que serà abonat en un 100% prèvia justificació de la subvenció 

concedida, en la que s’especifiqui i detalli el cost total destinat a aquestes despeses. 
En el cas que la despesa per aquest concepte sigui menor de 450 euros, s’abonarà 

només la quantitat destinada a aquest concepte.   
 

Sisè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto  per signar el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i el Club Esportiu Santa Eulàlia per l’any 2022.  
 

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

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
3. Propostes urgents 

3.1. Secretaria 

3.1.1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i 
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana  

(AVPC_SER)     
 

En data 9 de maig de 2019, en sessió de Ple extraordinari de la Corporació, es va 
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació de voluntaris de Protecció Civil 

de Santa Eulàlia de Ronçana (AVPC SER) i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

El ple de l’Ajuntament de 28 de maig de 2020, va acordar  modificar el punt 17 del 

conveni de col·laboració, relatiu al finançament econòmic de l’entitat, assumint 
l’ajuntament la despesa directament com a despesa en béns corrents i serveis del 

propi pressupost municipal, així com delegar a la Junta de Govern Local la 
competència i atribució de possibles modificacions del conveni de col·laboració entre 

l’associació de voluntaris de protecció civil i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
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El 3 de juny de 2020, es signa el nou conveni de col·laboració amb la incorporació de 

les modificacions acordades en el ple de 28 de maig de 2020.  
 

Atès que en data 18 de maig de 2021 el President de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil AVPC-SER de Santa Eulàlia de Ronçana, va presentat la seva dimissió 

com a president de l’esmentada Associació. 
 

Atès que en data 19 de maig de 2021 mitjançant decret d’alcaldia 2021/182, es van 
suspendre totes les activitats i serveis de l’Associació de Voluntaris de Protecció 

Civil AVPC-SER de Santa Eulàlia de Ronçana de forma temporal, fins que no es 

resolguessin les problemàtiques existents en quant al funcionament i organització. 
 

Atès que data 20 de Juliol de 2021 els voluntaris de l´Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana, van posar en coneixement d’aquest 

Ajuntament que s’ha constituït una nova Junta Directiva de l’Associació, mitjançant 
decret d’alcaldia núm. 276/2021 de 22/07/2021  s’acorda aixecar la suspensió de 

totes les activitats i serveis de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil AVPC-SER 
de Santa Eulàlia de Ronçana, que es van suspendre mitjançant decret d’alcaldia 

número 2021/182 de 19 de maig de 2021. 

 
Vistos els antecedents i atès que s’ha constituït  nova Junta Directiva de l’Associació 

de Voluntaris de Protecció Civil, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents  

 
 

ACORDS:  
 

Primer: Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  i l’Associació de 

voluntaris de Protecció civil de Santa Eulàlia de Ronçana, (AVPC SER)  amb la 
incorporació actualitzada de les següents condicions econòmiques:   

 
“ 17. L’ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana, finançarà econòmicament l’activitat de 

l’Associació  de Voluntaris de Protecció Civil de de Santa Eulàlia de Ronçana AVPC 
SER, la despesa serà assumida directament com a despesa en béns corrents i serveis 

del propi pressupost municipal, seguin els protocols establerts per a la tramitació de 
despesa de la Corporació. 

El conceptes finançats per l’ajuntament seran:  

- Vestuari: import aproximat anual de 1.000 euros  

- Combustible per als vehicles:  import aproximat anual de 1.200 euros  

- Reparacions de vehicles: import aproximat anual de 3.800 euros  

- Despeses diverses: Formació, equips de protecció, material fungible i altres 

despeses pròpies de l’activitat: per import aproximat anual de 1.100 euros  

Els conceptes finançats per l’ajuntament detallats anteriorment no podran excedir en 

el seu conjunt l’import de 7.100 euros. Seran consignats en 4 aplicacions específiques 
del pressupost municipals i estaran vinculades entre elles. 

 

Segon .- Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni 
 

tercer- Notificar aquest acord als interessats.  
.-  
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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. 

 
 

L’Alcalde     Secretària  


