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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 de març 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: 
 

Jordi Lorente, enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 31 de març 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. JGL2022/11 Ordinari 24/03/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les obres de condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  

 

2.1.2. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació del servei de monitoratge de les activitats esportives organitzades per 

l'àrea d'esports.  
 

2.1.3. Aprovació bases específiques i convocatòria procés de selecció d'un peó de la 
brigada en modalitat de contracte de relleu 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Acceptació fons de prestació “Finançament de programes de lluita contra la 
vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials” del Pla de concertació 

Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
 

2.3.2. Acceptació del  fons de prestació “Finançament dels serveis socials bàsics” del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. 

 

2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2017/01205 per tractament psicològic. 
 

2.3.4. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de 
l’escola Ronçana. 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 31 de març de 2022, la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 

 
 

1.1. JGL2022/11 Ordinari 24/03/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les obres de condicionament del gual de la Font de Sant 
Cristòfol mitjançant procediment negociat sense publicitat     

 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2022, es va 
aprovar l’expedient per a contractació de les obres condicionament del gual de la 

Font de Sant Cristòfol mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 1 que es 
relacionen a continuació: 

 

 



 

JGL2022-12 Ordinari 31-03-2022  Pàgina 3 de 9 

Denominació 

social 

NIF Registre 

d'entrada OBRES I 

PAVIMENTS 

LLOVET, S.L. 

B65935975 ENTRA-2022-1950 

 
 

 

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 de les obres condicionament del gual de la 
Font de Sant Cristòfol mitjançant procediment negociat sense publicitat, a l’empresa 

Obres i Paviments Llovet SL per un import global de 114.875 euros (IVA exclòs). 

 
Segon.- Disposar l’import de 138.998,75 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-151-609008 GUAL FONT DE SANT CRISTÒFOL del pressupost 2022. 
 

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. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars que 

regiran la contractació del servei de monitoratge de les activitats esportives 
organitzades per l'àrea d'esports.     

 

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de continuar prestant el servei de 
monitoratge de les activitats esportives organitzades per l’àrea d’esports, en concret: 

 

ACTIVITAT ESPORTIVA 

CAMINEM 

RUNNING ADULTS 

TRAIL RUNING NENS  

EN MOVIMENT! GENT GRAN 

TOTAL  

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prestar aquest servei i que continuï en les 
mateixes condicions actuals. 

 
Vistos els informes de secretaria i intervenció sobre el procediment a seguir i 

consignació pressupostària. 
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Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de  contractació del servei de monitoratge de les 
activitats esportives organitzades per l’àrea d’esports, pel procediment obert i 

tramitació ordinària, per un preu de licitació de 32.534,78 euros (IVA exclòs) 
corresponent a 2 anualitats, a comptar des de la data d’adjudicació. 

 

Segon.- Autoritzar la despesa per import de 8.161,56 euros IVA inclòs a l’aplicació 
pressupostària 9-341-226093 Departament d’Esports, corresponent a 8 mesos 

d’execució del servei (de maig 2022 a desembre 2022) a raó de 133 hores per 
l’activitat Caminem i 54 hores per l’activitat En Moviment! Gent Gran. (187 hores x 

36,07 euros/hora + IVA). 
 

Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 4.233,54 euros IVA inclòs a l’aplicació 
pressupostària 9-342-227060 Professionals Independents Esports, corresponent a 8 

mesos d’execució del servei (de maig 2022 a desembre 2022) a raó de 54 hores per 

l’activitat Running Adults i 43 hores per l’activitat Trail Running nens. (97 hores x 
36,07 euros/hora + IVA). 

 
Quart.- Aprovar els Plecs de clàusules economicoadministratives i prescripcions 

tècniques particulars que han de regir per a la contractació del servei de monitoratge 
de les activitats esportives organitzades per l’àrea d’esports 

 
Cinquè.- Procedir a la licitació per a contractar l’esmentat servei i, a aquest efecte, 

publicar l’anunci de convocatòria al perfil del contractant durant un termini de 15 

dies. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.3. Aprovació bases específiques i convocatòria procés de selecció d'un 

peó de la brigada en modalitat de contracte de relleu    
 

Atès que properament es produirà la jubilació parcial d’un treballador de la brigada 

municipal, i que correspon convocar procés selectiu per a contractar la persona 
rellevista, amb un contracte del 80% de jornada.  

 
Vistes les bases reguladores específiques que han de regir el procés de selecció, i que 

s’incorporen al present acord. 
 

Atès que la Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per l’aprovació de les bases 
i de la convocatòria que han de regir el procés selectiu. 

 

Es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per la 
cobertura d’una plaça de peó de la brigada municipal en modalitat de contracte de 

relleu, amb un 80% de jornada.  
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Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria del procés selectiu per la cobertura 
de la plaça.  

 
Tercer.- Aprovar el model d’instància de sol·licitud per participar en el procés selectiu, 

que tindrà efectes de declaració responsable, de que es reuneixen totes i cadascuna 
de les condicions exigides en la convocatòria. 

 
Quart.- Publicar les bases de la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana i a la pàgina web municipal www.ser.cat.   
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació núm. O/2022/12 degudament registrades i 

conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/12 d’import 40.272,82 
euros. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Acceptació fons de prestació “Finançament de programes de lluita 

contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials” del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de 

Barcelona    
 

Vist que el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, inclou el fons “Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat 

social i d'accions de millora dels serveis socials”, per mitjà del qual es garanteix el 
finançament de les actuacions locals de suport a l'atenció de la pobresa i la lluita 

contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics i de suport administratiu dels 
serveis socials, les actuacions de millora dels serveis i les actuacions i projectes 

d'atenció a persones en risc i col·lectius com la infància, la gent gran, les persones 
amb capacitats diverses o l'atenció a la malaltia mental. Els seus destinataris són  

entre altres els Serveis Socials i els Ajuntaments de municipis de la demarcació de 

Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 
 

Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit 
de Benestar Social, calculada en base al tram poblacional corresponent al municipi, 

prenen com a referència el padró d’habitants de data 1 de gener 2021, sent per als 
municipis menors de 10.000 habitants de 3,49€/habitant. 

 

http://www.ser.cat/
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10/03/2022, va 
adoptar un acord (núm. reg. 126/2022) sobre les concessions del fons de prestació 

“Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d’accions de 
millora dels serveis socials”, sent:  

 
 

AJUNTAMENT 

BENEFICIARI 

Núm. 

HABITANT. 
01.01.2021 

IMPORT 

CONCEDIT 
2022 

CODI 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

 

7.538 

 

27.555,65€ 

 

22/Y/318040 

 
 

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

ACORDS : 
 

Primer.- Acceptar la totalitat de la concessió del fons de prestació “Finançament de 

programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis 
socials ” en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 de la Diputació de Barcelona, 

codi 22/Y/318040, per un import de 27.555,65 euros. 
 

Segon.- Comunicar l’acceptació de l’ajut a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona i als Serveis econòmics de l’Ajuntament.   

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

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.2. Acceptació del  fons de prestació “Finançament dels serveis socials 

bàsics” del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona.    

 
Vist el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 

Barcelona, inclou el fons “Finançament dels serveis socials bàsics”, per mitjà del qual 
es garanteix el finançament de la prestació dels serveis socials bàsics de competència 

obligatòria. Els seus destinataris són  entre altres els Serveis Socials i els Ajuntaments 
de municipis de la demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 

 
Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit 

de Benestar Social, calculada en base al tram poblacional corresponent al municipi, 
prenen com a referència el padró d’habitants de data 1 de gener 2021, sent per als 

municipis menors de 10.000 habitants de 3,48€/habitant. 

 
Vist que la Junta de Govern local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 

10/03/2022, va aprovar les concessions del fons de prestació “Finançament dels 
serveis socials bàsics” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, sent:  
 

 

AJUNTAMENT Núm. IMPORT CODI 
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BENEFICIARI HABITANT. 
01.01.2021 

CONCEDIT 
2022 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

 

7.538 

 

26.232,24€ 

22/Y/318363 

 

 
 

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

ACORDS : 

 
Primer.- Acceptar la totalitat de la concessió del fons de prestació “Finançament dels 

serveis socials bàsics” en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 de  la Diputació 
de Barcelona, codi 22/Y/318363, per un import de 26.232,24 euros. 

 
Segon.- Comunicar l’acceptació de l’ajut a l’òrgan competent de la Diputació de 

Barcelona i als Serveis econòmics de l’ajuntament.   
 

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

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2017/01205 per tractament 
psicològic.    

 
Vist l’informe de l’educador social de data 28 de març 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 2017/01205, per 13 sessions de tractament psicològic al 

Centre Psicològic Koa Adicciones de Caldes de Montbui, pel 90% del cost, sent un 

import total de 585 euros.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 585 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció social: tractament psicològic núm. 2-

231-227071. 
 

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

S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.3.4. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes 

de l’escola Ronçana.    
 



 

JGL2022-12 Ordinari 31-03-2022  Pàgina 8 de 9 

Vist l’informe de l’educadora social de data 21 de març de 2022, per l’ajut  econòmic 
del 50% de l’import per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de l’escola 

Ronçana. 
 

Atès que la Junta de Govern local de 20 de juliol de 2021 es va aprovar la concessió 
de 139 ajuts de sortides escolars pel curs 2021/2022, per alumnes de cicle infantil, 

primària i secundària, i va prendre l’acord de concedir ajut econòmic per al 50% del 
cost de les sortides escolars.  

 

Atès que 28 alumnes han realitzat sortides escolars i estan matriculats a l’escola 
Ronçana i es disposa del detall de les sortides i el seu cost, i  de l’import  corresponent 

al curs escolar 2021/2022. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic per les sortides escolars del curs escolar 2021/2022  

pels alumnes de l’escola Ronçana per un import total de 565,50 euros. 
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de les 
sortides escolars de l’escola Ronçana per un import total de 565,50 euros, amb càrrec 

a l’aplicació pressupostària de subvencions d’infància i joves: sortides escolars 2-
231-480003.    

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

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 

3.1.1. Aprovar el preu contradictori PC-02 i la segona 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-02 signat per la direcció d’obres, 
l’arquitecte Antoni Bantulà, i per l’empresa contractista, ABOLAFIO 

CONSTRUCCIONS, SL,  
 

Vista la segona 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-02 Desembús escomesa general elèctrica, 

presentat per l’empresa constructora. 
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Segon.- Aprovar la segona certificació amb un import de 41.868,99 euros (IVA 

inclòs), signada el 28 de febrer de 2022 i presentada per ABOLAFIO 

CONSTRUCCIONS, SL, el 9 de març de 2022 amb número de registre d’entrada 1788. 

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 

41.868,99 euros corresponent a la 2a 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 

 
I a les 17:15 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  


