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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 d'abril 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, TAG 

Maria Poble, Arquitecta 
Jordi Lorente, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 

hores del dia 28 d'abril 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. JGL2022/14 Ordinari 21/04/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les obres d'urbanització del camí de vianants al carrer 
Fonteta, entre el Camí de Can Feu i el carrer de la Font del gat. 

 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2022/01372 per pagament de l’escola 
bressol. 

 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2022/01825 per pagament de l’escola 

bressol. 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Ass.2020/1209- Aprovar la devolució de la finaça de runa del carrer 
UBICACIÓ 

2.4.2. Ass.2022/266- Aprovar la devolució de la fiança de runa per paviment 
davant garatge del carrer UBICACIÓ 

 
2.4.3. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’impuls i dinamització 

dels polígons d’activitat econòmica 2022-2023 
 

2.4.4. Aprovació de la baixa de l'activitat de l'empresa PALETS COLOMINA SCP 
 

2.4.5. Ass.2022/12 - Aprovar la devolució fiança runa del UBICACIÓ 
 

2.5. Joventut 
2.5.1. Aprovació de la devolució de la fiança per l’ús de l'ermita de St. Simple el 

passat 19 de març de 2022 

 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 

2.6.1. Aprovació del conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el 
finançament de les polítiques de turisme 2012-2025 entre l'Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 28 d'abril de 2022, la qual s’aprova 

per unanimitat. 

 

 

 
1.1. JGL2022/14 Ordinari 21/04/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
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2.1.1. Adjudicació de les obres d'urbanització del camí de vianants al carrer 

Fonteta, entre el Camí de Can Feu i el carrer de la Font del gat.    
 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 8 de març de 2022, es va 

aprovar l’expedient per a contractació de les obres d'urbanització del camí de 
vianants al carrer Fonteta, entre el Camí de Can Feu i el carrer de la Font del gat. 

 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 4 que es 

relacionen a continuació: 
 
 

Denominació social NIF Registre d'entrada 

OBRES I PAVIMENTS 

LLOVET, S.L. 
B65935975 ENTRA-2022-2502 

PAVIMENTACIONES 

REBAJES Y 

CONSTRUCCIONES, SA 

A08782393 ENTRA-2022-2520 

Asfaltos Barcino SL B66533456 ENTRA-2022-2531 

MARSAL EXCAVACIONS 

SL 
B62451240 ENTRA-2022-2534 

 
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 les obres d'urbanització del camí de vianants al carrer 

Fonteta, entre el Camí de Can Feu i el carrer de la Font del gat, a l’empresa Asfaltos 
Barcino SL per un import global de 113.800 euros (IVA exclòs).  

 

Segon.- Disposar l’import de 137.698 euros (IVA inclòs) a les aplicacions 
pressupostàries 1 1532 609016 Vorera Camí Can Sabater per import de 89.851,01 

euros i a la 1 1532 609015 Vorera Camí Can Sabater (C.Fonteta, entre Camó Can 
Feu – c...) per import de 47.846,99 euros 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. 

 

 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    
 



 

JGL2022-15 Ordinari 28-04-2022  Pàgina 4 de 9 

Vistes les factures de la relació O/2022/15 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/15 d’import 81.707,32 
euros. 

 

 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2022/01372 per pagament de l’escola 

bressol.    

 

 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2022/01825 per pagament de l’escola 

bressol.    
 

Vist l’informe de l’educador social de data 25 d’abril de 2022, es determina concedir 
l’ajut pel pagament de l’escola bressol, donada la seva condició de refugiada del 

conflicte vèlic a Ucraïna.   
 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social pel pagament de tres quotes 

d’escola bressol per la sol·licitant de l’expedient 2018/01825, per 3 mesos 
d’escolarització, de maig a juliol, en l’horari  reduït de tres matins a l’escola bressol 

municipal l’Alzina de la Població de Santa Eulàlia de Ronçana, sent un import de 75 
euros mensuals, sent un total de 225 euros.  

 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 225 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària: nº 2231480010. 

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

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 27 d'abril de 2022 

 

 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Ass.2020/1209- Aprovar la devolució de la finaça de runa del carrer 

Mallorca, 17    
 
Atès que en RCM amb RE 20/04/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa 

de la comunicació prèvia d’obres 2020/1209 96  per les obres de paviment exterior 
al carrer UBICACIÓ 

 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa de RCM corresponent a la 
comunicació prèvia d’obres amb número 2020/1209 96  per les obres de paviment 

exterior al carrer UBICACIÓ, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

2.4.2. Ass.2022/266- Aprovar la devolució de la fiança de runa per paviment 

davant garatge del carrer UBICACIÓ 
 

Atès que ERV amb RE 11/02/2022  ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa de 
la comunicació prèvia d’obres 2022/266 37  per les obres de paviment a CL 

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 de ERV corresponent a la 

comunicació prèvia d’obres amb número 2022/266 37 per les obres de paviment a 
UBICACIÓ, d’import 30,05€.  

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

2.4.3. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’impuls i dinamització 

dels polígons d’activitat econòmica 2022-2023    
 
Atès que en data 22 de gener de 2022 la Comissió de Govern del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental va aprovar la proposta de Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments per a l’impuls i dinamització 

dels polígons d’activitat econòmica. 

 
Atès que l’annex del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal Vallès 

Oriental i els ajuntaments per a l’impuls i dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica recull el quadre amb la distribució de l’import anual de cadascun dels 

ajuntaments.  
 

Atès que en data 3 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va 
rebre notificació d’acord de la Comissió de Govern de l’aprovació del conveni marc 

de col·laboració per a l’impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica. 

 
Atès que en data 8 d’abril de 2022 el Consell Comarcal rep carta del regidor de Santa 

Eulàlia de Ronçana, el senyor Manel Imedio Bernardo, sol·licitant l’inici del tràmit per 
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a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Es proposa l’adopció dels següents, 

 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’impuls i dinamització dels 

polígons d’activitat econòmica pels anys 2022-2023. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 

pressupostària 2022-5-430-465006 per import de 431 euros en concepte de quota 
corresponent a l’any 2022 del conveni per a l’impuls i dinamització dels polígons 

d’activitat econòmica. 
 

Tercer.- Traslladar aquest  acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a Tresoreria Municipal.  

 

 

 

2.4.4. Aprovació de la baixa de l'activitat de l'empresa PALETS COLOMINA SCP    
 

Atès que en data 8 d’abril de 2022, es rep informe de BAIXA de la Agencia Catalana 

de Residus, retirant el codi de gestor a la empresa PALETS COLOMINA SCP amb 
activitat de gestió de residus de palets de fusta, ubicada al carrer Carles Buïgas, 17 

nau 20, del Pol. Ind. Can Magre. 
 

Vist l’informe del tècnic municipal, emès amb data 21 d’abril de 2022, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la baixa de la activitat de gestor de residus de palets de fusta, que 

havia realitzat l’empresa PALETS COLOMINA SCP al carrer UBICACIÓ, del pol. Ind. 
de Can Magre de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

2.4.5. Ass.2022/12 - Aprovar la devolució fiança runa del UBICACIÓ    
 

Atès que en DFV amb RE19/04/22 ha sol·licitat la devolució de la fiança de runes de 

la comunicació prèvia d’obres 2022/12 3  per reforma del bany del UBICACIÓ. 
 

Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 

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

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runes DFV corresponent a la comunicació 
prèvia d’obres amb número  2022/12 3  per reforma del bany del UBICACIÓ, d’import 

30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 
2.5. Joventut 
2.5.1. Aprovació de la devolució de la fiança per l’ús de l'ermita de St. Simple el 

passat 19 de març de 2022    
 
Atès que en data 19/02/2022 i amb número de registre 2022/1330, PJV sol·licita la 

reserva de la ermita de Sant Simple des de les 18h a la 21h del dia 19 de març de 
2022 per fer una sessió fotogràfica, tot fent efectiu el pagament de la fiança per un  

import de 100,00 euros. 
 

Atès que en data 23/03/2022 PJV retorna les claus de l’espai. 

 
Atès que en data 26/03/2022 i amb número de registre 2022/2218, PJV, fa entrada 

de la comunicació de la devolució de fiança que es va fer efectiva per la cessió de 
l’ermita de St. Simple per la realització d’una sessió fotogràfica. 

 
Atès que el tècnic municipal emet l’informe favorable amb data 25/04/2022. 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar favorablement la devolució de la fiança de 100,00 euros.  

 
Segon.- Fer el pagament d’aquesta fiança al nº de compte DADES PROTEGIDES a 

nom de PJV. 
 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 

 

 

 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Aprovació del conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el 

finançament de les polítiques de turisme 2012-2025 entre l'Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental    
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana van subscriure el conveni de polítiques de turisme que té per objecte 

l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució 
i el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. La 

vigència d’aquest conveni va finir el 31 de desembre de 2021. 
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Atès que en data 17 de novembre de 2021, s’aprova el contingut i la signatura del 

conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2022-2025 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès 

Oriental. 
 

Atès que en data 23 de març de 2022, s’aprova la modificació de la distribució de 
l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 22 de desembre de 2021 

en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament 

de polítiques públiques de turisme i la conseqüent modificació dels acords d’aprovació 
dels convenis i dels convenis formalitzats. 

 
Atès que segons el pacte 6.8 del conveni, preveu que pels anys 2022, 2023, 2024 i 
2025, l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per mitjà d’un 

protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla 
d’accions de turisme de correspongui. 

 
Vist que per l’any 2022, l’import corresponent a l’aportació d’aquest ajuntament al 
fons turístic serà  888,59 euros. 

 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el 

finançament de les polítiques de turisme 2022-2025 entre l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’import 888,59 euros anuals, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2/430/465006 al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, corresponent a l’aportació del fons turístic de l’any 2022. 
 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 
 

 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 6 d'abril de 2022 

 

 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Aprovació de l'ocupació de via publica per la  instal·lació d'una parada de 

flors pel dia 1 maig 2022, al costat del Condis.    
 

Atès que en data 27 de Abril de 2022 i nº de registre 2936 , ACE, amb DNI 
53638052M, sol·licita autorització per instal·lar 1 parada de venda de Flors, pel dia 1 

de maig de 2022, a la carretera de Barcelona, als voltant del Condis. 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 d’abril de 2022, 
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Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar de forma favorable la instal·lació d’una parada de flors, pel dia 1 de 
maig de 2022, a la UBICACIÓ, als voltant del Condis. 

 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via publica de 22,00 euros, 
segons ordenança fiscal nº 16. 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la persona interessada. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 17:20, 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  


