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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 de juny 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 2 de juny 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. JGL2022/19 Ordinari 26/05/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació de les obres  necessàries  per la instal·lació de punts de llum solars 
fotovoltaics al sector de Salve Regina (fase 2)  

 

2.1.2. Resolució del contracte de les obres de reforma i enderroc de tres edificis del 
camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana  

 
2.1.3. Adjudicació del subministrament de 27 llumeneres led a través de l'acord marc 

ACM a la Carretera de Barcelona 
 

2.1.4. Aprovació de la pròrroga del servei de manteniment i conservació del Riu Tenes 
 

2.1.5. Adjudicació del subministrament dels sistemes de gravació i transmissió 

d’actes i el seu manteniment 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2013/08731 per al subministrament 
elèctric. 

 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Exp.2021/903 - Aprovar estudi Seguretat i Salut obres carrer Fonteta 

 
2.4.2. Autorització per la instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia a la Crta 

Barcelona Bv 1435 / Plaça els Encants a nom de PIROGRA SCP 
 

2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Justificació del PAJ “Premis concurs de disfresses carnestoltes 2022” 

 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 26 de maig de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/19 Ordinari 26/05/2022 
 

2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les obres  necessàries  per la instal·lació de punts de 

llum solars fotovoltaics al sector de Salve Regina (fase 2)     
 

Vista la necessitat d’executar les actuacions de les obres necessàries  per la 
instal·lació de punts de llum solars fotovoltaics sector Salve Regina (fase 2), que es 

concreta l’informe redactat pel la tècnic municipal amb data 30 de maig de 2022 
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d’acord amb el previst a l’article 13/14/15/16/17 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 20.830,43 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas d’obres  és de 40.000 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. 2022/180 de data 28 de maig 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 electricitat Boquet SL amb CIF B62145503 
que ascendeix a la quantia de 20.830,43 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 de les 
obres necessàries  per la instal·lació de punts de llum solars fotovoltaics sector Salve 

Regina (fase 2), a l’empresa Electricitat Boquet SL , per un import de 20.830,43 
euros (IVA exclòs). 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-165-609026, 

del pressupost 2022, l’import de 25.204,83 Euros (IVA inclòs). 

 
Tercer.- Manifestar que a quest 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. 

 

 
 

2.1.2. Resolució del contracte de les obres de reforma i enderroc de tres 
edificis del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana     

 
Vist l'estat de tramitació de l'expedient administratiu per a la resolució del contracte 

administratiu de les obres de reforma i enderroc de tres edificis del camp de futbol 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, entre la mercantil Abolafio Construcions SL i 
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l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per incompliment d'obligacions essencials 
consistents en l’incompliment dels terminis d’execució de les obres prevista en els 

plecs, per causa imputable al contractista, havent-se proposat la confiscació de la 
garantia definitiva, així com una indemnització a aquesta Administració valorada en 

19.852,64 euros, com a conseqüència de la no execució de les millores ofertades a 
la oferta del contractista, segons acta de tràmit d’audiència amb el gerent de 

l’empresa adjudicatària de data 12 de maig de 2022.  
 

Vist que es va atorgar tràmit d'audiència al concessionari, perquè al·leguessin tot el 

que consideressin oportú en un termini màxim de deu dies naturals. 
 

Atesa la no oposició formulada pel contractista en termini i forma, consta a 
l’expedient administratiu el certificat de la Secretària Accidental de no formulació 

d’al·lagacions. 
 

Vist, l’informe jurídic de resolució de data 1 de juny de 2022, en què es conclou amb 
la proposta de resolució del contracte d’obres esmentat.  

 

Considerant el que estableixen els articles 190, 191, 211, 212, 213, 245 i 246 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, els 

articles 109 i 111 del Reial decret 1098 /2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, així com 

l'article 114 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, es constata 

que s'ha seguit en el procediment la tramitació establerta a aquest efecte. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
 

Primer.- Declarar la resolució del contracte administratiu de de les obres de reforma 
i enderroc de tres edificis del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana,  

entre la mercantil Abolafio Construccions SL l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana,  per causa imputable al contractista a causa de l'incompliment d'obligacions 

essencials consistents en essencials consistents en l’incompliment dels terminis 

d’execució de les obres prevista en els plecs, incautant la garantia definitiva per 
import de 8.132,16 euros, així com establir una indemnització a aquesta 

Administració valorada en 19.582,64 euros, com a conseqüència de la no execució 
de les millores ofertades a la oferta del contractista. 

 
 

 
 

 

Segon.- Traslladar la resolució als interessats amb indicació del règim de recursos 
oportú 

 
 

 
2.1.3. Adjudicació del subministrament de 27 llumeneres led a través de 

l'acord marc ACM a la Carretera de Barcelona    
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Atès que en data 3 de juny de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc de serveis i 

subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), en concret als Lots. 2.2 

i 2.3. 
 

Atès que existeix la necessitat d’adquirir 27 lluminàries solars model SIC SOLAR, per 
tal d’executar les millores d’enllumenat del sector de la passera de la Carretera de 

Barcelona 

 
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Boquet, instal·lacions, 

manteniments i energia elèctrica , relatius a les actuacions anomenades 
anteriorment.  

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Electricitat Boquet SL els 
serveis consistents en el subministrament de 27 lluminàries solars, per import de 

5.316,30 euros (IVA exclòs) 
 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 165 609026 
Enllumenats Diversos l’import de 6.432,72 euros (IVA inclòs) en concepte 

d’adquisició de lluminàries. 
 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Electricitat 

Boquet SL, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a 
través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes 

de publicitat que siguin preceptius. 
 

 
 

2.1.4. Aprovació de la pròrroga del servei de manteniment i conservació del 
Riu Tenes    

 

Atès que en data de 2 d’abril de 2020 en sessió de Junta de Govern Local es va 
Adjudicar el contracte del servei de manteniment del riu Tenes i del seu camí fluvial 

al se pas per Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empresa Aprèn , Serveis ambientals SL. 
 

Atès que la durada inicial del contracte era de dos (2) anys, a comptar des del maig 
de l’any 2020, amb la possibilitat d’una pròrroga de dos anys. 

 
Atès que existeix la voluntat de prorrogar el contracte per ambdues parts, per un 

termini de dues anualitats més, és a dir fins al maig de l’any 2024.  

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Prorrogar el del servei de manteniment del riu Tenes i del seu camí fluvial 

al se pas per Santa Eulàlia de Ronçana a l’empresa Aprèn, Serveis ambientals SL, 
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per un termini de dues anualitats, a comptar de del mes de maig de 2022 fins el mes 
de maig de 2024. 

 
Segon.- Autoritzar, Disposar, l’import de 8.730,15 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 41-1722-210030” conservació i manteniment del riu Tenes” 
del pressupost de l’exercici 2022, corresponent a la primera anualitat de la pròrroga 

del contracte. 
 

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

 
 

 
2.1.5. Adjudicació del subministrament dels sistemes de gravació i 

transmissió d’actes i el seu manteniment    
 

Atès que en data 21 d’octubre de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc del subministrament 

de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu 

manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com l’aprovació 
del plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 

 
Atès que existeix la necessitat d’adquirir la segona part dels dispositius necessaris 

per tirar endavant l’actuació per tal d’instal·lar els sistemes de videoactes, equips de 
gravació i transmissió d’actes. 

 
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Servicios Microinfromàtica SA , 

relatius a les actuacions anomenades anteriorment.  

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Servicios Microinfromàtica 

SA els béns i serveis següents: 
 

 

SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE 

PROGRAMARI I EQUIPS 

Preu unitat compra 

/ rènting 

Unita

t s 

Preu total 

sense 

IVA 
Sistema de vídeo sala 

convencional primera 

càmera 

3.681€ 1 3.681€ 

Sistema de vídeo sala 

convencional següents 

càmeres  

1.685€ 1 1.685€ 

Allotjament del servidor 
local 

750€ 1 750€ 

Càmeres robòtiques  549€ 1 549€ 

Grafismes 202 1 202€ 
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Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-629000 
“videoacta” Enllumenats Diversos l’import de 8.309, 07 euros (IVA inclòs) en 

concepte d’adquisició de lluminàries. 
 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Servicios 
Microinfromàtica SA, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/21 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/21 d’import 26.855,30 
euros. 

 
 

 
2.3. Serveis Socials 

2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2013/08731 per al 

subministrament elèctric.    
 

Vist l’informe de la treballadora social de data 31 de maig de 2022, per l’ajut 
econòmic d’urgència social per al subministrament elèctric, al sol·licitant de 

l’expedient 2013/08731, 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 elèctric al 

sol·licitant de l’expedient 2013/08731,  referent a la factura de 27 d’abril de 2022 de  
137,24 euros i de 24 de maig de 2022 de 70,72 euros, sent un import total de 207,96 

euros.   
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 

d’urgència social  per un import total de 207,96 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de subvencions  famílies i adults :  urgència social núm. 2-231-

480012.  
 

Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Exp.2021/903 - Aprovar estudi Seguretat i Salut obres carrer Fonteta    

 
Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per Asfaltos Barcino SL per urbanització del 

camí de vianants del carrer Fonteta, entre el camí de Can Feu i el carrer de la Font 
del Gat de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
I vist l’informe favorable del tècnic Coordinador en Seguretat i Salut, Sr. Alberto 

Gutiérrez Luz  designat; 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per Asfaltos Barcino SL, per 

urbanització del camí de vianants del carrer Fonteta, entre el camí de Can Feu i el 
carrer de la Font del Gat de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
 

 
2.4.2. Autorització per la instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia a 

la Crta Barcelona Bv 1435 / Plaça els Encants a nom de PIROGRA SCP    
 

Atès que en data 19 de gener de 2022 i nº de registre 564, el Sr. ORIOL DANTI 

BLANCHAR, amb DNI 47975155F, en representació de PIROGRA SCP. amb NIF 
J64879059, sol·licita autorització per instal·lar caseta de venta d’articles de pirotècnia 

a l’emplaçament de Carretera de Barcelona amb Plaça dels Encants.  
 

Atès que en data 16 de febrer de 2022, es rep l’autorització per part de la Delegació 
del Govern a Catalunya que autoritza al titular la venda de productes pirotècnics 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 1 de març de 2022 

 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable la instal·lació d'una caseta de venda de 

pirotècnia a la Crta Barcelona Bv 1435 / Plaça els Encants a nom de PIROGRA SCP  
 del 19 al 23 de juny subjecte a les següents condicions:  

 

• Muntada la caseta, i abans de començar la venda, caldrà que la instal·lació 
sigui revisada pels Serveis Territorials, per tal motiu caldrà demanar inspecció per 

que aquesta sigui revisada en relació a la concordança a la documentació presentada 
i les condicions de seguretat.  

 
• S’haurà de disposar a la instal·lació de tota la documentació relacionada amb 

les autoritzacions sectorials prèvies i acompliment dels reglaments sobre 
instal·lacions, com REBT, contracte de manteniment extintors vigent, protocol 
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d’actuació en cas d’emergència, signat per la persona que restarà a la instal·lació, 
com per la empresa titular i/o el seu representant. com la pòlissa de RC i el seu rebut 

vigent.  
 

• Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni 
subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació 

de la llicència.  
 

• Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 

revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  
 

• S’autoritza l’ocupació temporal dels béns de domini públic municipal amb la 
finalitat que aquesta duri exclusivament el temps esmentat en la resolució, essent 

responsable el titular de la llicència dels desperfectes i danys que puguin causar, els 
quals en tot cas s’hauran de reparar a càrrec seu, sota supervisió municipal. Només 

es podrà perllongar l’ocupació inicialment concedida prèvia tramitació d’una nova 
llicència que ho permeti.  

 

• L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions de 
superfície, situació i característiques concretes dels objectes i materials dipositats, 

definides en l’expedient tramitat a l’efecte. Qualsevol variació o modificació requerirà 
la tramitació d’una nova autorització.  

 
• S’instal·laran papereres a l’exterior, a l’abast dels usuaris.  

 
• Els horaris de funcionament seran diürns, dintre de la franja de les 9.00 h a les 

22.00 h.  

• Finalitzades les actuacions, es farà la verificació del estat de conservació del espai 
on s’ha ubicat la instal·lació.  

 
• El titular es responsabilitza totalment que els clients no facin sorolls ,aldarulls i 

causin desperfectes a la via pública, tindrà reservat el dret d’admissió i es No esta 
autoritzada la utilització de qualsevol tipus d’aparell de difusió de música a la via 

pública.  
 

• Aquesta autorització quedarà condicionada a la liquidació de la corresponent taxa, 

segons Ordenança Fiscal num.8 punt 22. Instal·lació casetes pirotècnia  
 

S’establiran les següents mesures de seguretat: 
 

• Els articles de pirotècnia s’exposaran en prestatgeries i no es trobaran a l’abast del 

públic.  

• En les casetes s’admet simultàniament la presencia de 2 venedors.  
La quantitat màxima de material en la caseta serà limitada, no podrà superar els 50 

kg. de matèria reglamentada.  

• Els productes pirotècnics es retiraran de la caseta quant es trobi tancada al públic 

i es dipositarà en magatzem autoritzat.  

• Cada caseta disposarà de dos extintors d’incendis.  

• S’ubicaran rètols de prohibit fumar a la vista dels usuaris.  

• Existirà un rètol amb els números de telèfons de serveis Emergència. (Bombers, 

Mossos d’Esquadra, Policia Local)  

• No es podran encendre flames ni estufes d’incandescència.  
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• La instal·lació elèctrica haurà de ser estanca i ha de complir el REBT.  
 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 595,25 euros segons ordenança fiscal nº 

8. 
 

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

 

 
2.5. Cultura i Festes 

2.5.1. Justificació del PAJ “Premis concurs de disfresses carnestoltes 2022”    
 

Atès que el dia 26 de febrer de 2022 es va celebrar la Festa de Carnestoltes 

organitzada des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

Atès que a data 24 de febrer de 2022 es va aprovar la concessió del següent 

pagament a justificar: 

 

Atès que amb data 24 de febrer de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la 
dotació de 1050 euros corresponent als premis en metàl·lic del concurs de disfresses 

de Carnestoltes, els quals es van distribuir de la següent manera: 
 

 GRUP COMPARSA CARROSSA 

PRIMER 100,00 € 200,00 € 200,00 € 

SEGON 65,00 € 140,00 € 125,00 € 

TERCER 45,00 € 100,00 € 75,00 € 

 
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 així com els rebuts d’entrega 
de premis signats pels receptors és de 1050 euros dels quals han estat pagats 1050 

euros.  
 

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

Servei Perceptor  Import 

Àrea de Festes DADES PROTEGIDES 1050 
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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 792,28 euros a càrrec de la partida pressupostària 5-338-489003 Premis 

Carnestoltes per un import de 1050 euros. 
 

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

Municipal. 
 

 
I a les , es dona 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  


