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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 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 13:00 
hores del dia 23 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. JGL2022/22 Ordinari 16/06/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Serveis Econòmics 

2.1.1. Aprovació de factures 
 

2.2. Serveis Socials 

2.2.1. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de 
l’Institut Vall del Tenes. 

 
2.2.2. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar. 

 
2.3. Serveis Tècnics 

2.3.1. Ass.2022/435 - Aprovar devolució fiança runa DADES PROTEGIDES 
 

2.3.2. Ass.2019/1022 - aprobar la devolució fiança runa per instal.lació plaques 

solars 
 

2.3.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 

 
2.3.4. Exp.2021/431- Aprovar la devolució de la fiança de les obres del carrer DADES 

PROTEGIDES 
 

2.3.5. Aprovar certificació de les obres de millora de cunetes i del camí de vianants 

al Camí de la Rovira a Santa Eulàlia de Ronçana 
 

2.3.6. Exp.2022/904 - Aprovar llicència per rehabilitar l'edifici de vivendes del DADES 
PROTEGIDES 

 
2.4. Ensenyament 

2.4.1. Formalització de la pròrroga dels convenis de col·laboració entre l’ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana i  la comunitat educativa de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 16 de juny de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 

 
1.1. JGL2022/22 Ordinari 16/06/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Serveis Econòmics 
2.1.1. Aprovació de factures    

 

 
2.2. Serveis Socials 
2.2.1. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de 

l’Institut Vall del Tenes.    
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Vist l’informe de l’educadora social de data 16 de juny, per l’ajut  econòmic del 50% 

de l’import per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de l’Institut Vall 
del Tenes. 

 
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 51 alumnes han realitzat sortides escolars i estan matriculats a l’Institut 

Vall del Tenes 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’Institut Vall del Tenes per un import total de 4.399,50 euros. 
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de les 
sortides escolars de l’Institut Vall del Tenes per un import total de 4.399,50 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.  
 

 
 

 

 

2.2.2. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar.    
 
Vist que a data 23 de maig de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 

a justificar: 
 

Servei Perceptor 

Import 
pagament a 

justificar 

Import 

Justificat 

Serveis Socials DADES PROTEGIDES 2.159,72€ 2.159,72€ 

 

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 art. 69  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 comprovants del 

pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 2.159,72 
euros. 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents  

 
ACORDS : 

 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com el 

corresponent document justificatiu del pagament de les despeses per import total de 
2.159,72 euros. 

 

DATA   FACTURES IMPORT PARTIDA P. I.R.P.F. DESPESA 

24/5/2022 1 BELLSOL 1.110,48 

5-231-480010.  

  1.110,48€ 

24/5/2022 1 ENMAR     649,24 €  5-231-480010.    649,24€ 

24/5/2022 1 L’AVENCÓ    400 € 5-231-480010.   400€ 

TOTAL     2.159,72 €    2.159,72 € 

 

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

Municipal. 

 

 

 
2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Ass.2022/435 - Aprovar devolució fiança runa DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDESamb RE 19/05/2022  ha sol·licitat la devolució de 

la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/435 61  per les obres de 

reforma bany al DADES PROTEGIDES 
 

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 2022/435 61  per les obres de reforma bany al DADES PROTEGIDES, 
d’import 30,05€.  

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
 

 

 

2.3.2. Ass.2019/1022 - aprobar la devolució fiança runa per instal.lació plaques 

solars    
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/09/2019  ha sol·licitat la devolució de 

la fiança de runes de la comunicació prèvia d’obres amb número 2019/1022 94  per 
instal.lar plaques solars al DADES PROTEGIDES 
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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 la comunicació prèvia 

d’obres amb número 2019/1022 94  per instal·lar plaques solars al DADES 

PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

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

carrer DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 

 

 
Atès que en data 29 de novembre de 2021 i registre d’entrada 2021/8553, DADES 

PROTEGIDES fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d’obres per tal de 
realitzar una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 2,08 kw. aportant la 

documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar. 
 
Atès que en data 6 de març de 2022 amb registre 1695 es comunica la finalització de la 
instal·lació i s’adjunta la documentació corresponent. 

 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 20 de juny 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 l’habitatge del 

carrer DADES PROTEGIDES 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. 
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

2.3.4. Exp.2021/431- Aprovar la devolució de la fiança de les obres del DADES 

PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE2777 de 19/04/2022 ha demanat la 

devolució de les fiances d’obres de Llicències d'Obres 2021/431 38 per les obres de 
porxo al carrer DADES PROTEGIDES 

 

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 d’obres de Llicències d'Obres 2021/431 
38, per porxo al carrer DADES PROTEGIDES, d’import 167,56 euros.  

 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

 

2.3.5. Aprovar certificació de les obres de millora de cunetes i del camí de vianants 

al Camí de la Rovira a Santa Eulàlia de Ronçana    
 

Vista la primera i única certificació de l’obra de Millora de cunetes i del camí de 
vianants al Camí de la Rovira a Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent als 

treballs executats durant els mesos de maig i juny del 2022, valorada en 67.461,77 
euros (IVA inclòs), signada per la direcció d’obres, l’Enginyer Tècnic d’Obres 

Públiques, Antoni Jiménez Carballido, pel representant de l’empresa contractista 
Asfalts i Equipes de Vialitat, SL., Lluis Josep Moreno, i per la tècnica municipal, 

Cristina Fontàs Vidal. 

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

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la primera i única certificació, i factura corresponent (número 

22.175)  d’import de 67.461,77 euros (IVA inclòs). 
 

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

pressupostària 1-1532-619003 Camí de la Rovira, per un import de 67.461,77 euros, 
corresponent a la 1a certificació i única de les obres de Millora de cunetes i del camí 

de vianants al Camí de la Rovira a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 21 de juny de 2022 

 

 

2.3.6. Exp.2022/904 - Aprovar llicència per rehabilitar l'edifici de vivendes del 

DADES PROTEGIDES 

 

 
2.4. Ensenyament 
2.4.1. Formalització de la pròrroga dels convenis de col·laboració entre 

l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i  la comunitat educativa de Santa 

Eulàlia de Ronçana.    
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Tenint present que dintre de les formes d’actuació de les administracions públiques, 

hi són les de fomentar les activitats dels ciutadans, que són d’interès públic i/o social 
i complementàries dels serveis municipals.  
 

Que com a conseqüència i considerant l’interès públic i social de la tasca de les escoles 
i de les associacions de famílies de l’alumnat, aquest Ajuntament considera 

convenient col·laborar-hi per a l’assoliment d’un fons material per a dur a terme part 
de la tasca pedagògica.  
 

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 els agents de la comunitat educativa 
que es detallen: 
 

 

 

Atès que s’han establert convenis d’1 any, des de l’1 de gener de fins el 31 de 

desembre de 2021, per subvencionar econòmicament les accions d’aquestes  escoles 
i associacions de famílies. A partir d’aquesta data, quedarà automàticament renovat 

per un període d’un any, si cap de les parts manifesta el contrari, en el termini de 2 
mesos abans del venciment de cada període. 

 
Atès que per Junta de Govern Local, en sessió de caràcter Ordinari celebrada el passat 

dia 25 de novembre de 2021 es van aprovar les justificacions de les subvencions 
2021 atorgades a l’escola La Sagrera, escola Ronçana i l’AFA de l’escola La Sagrera.  

 

Atès que per Junta de Govern Local, en sessió de caràcter Ordinari celebrada el passat 
dia 20 de gener de 2022 es va aprovar la justificació de la subvenció de 2021 

atorgada l’AMPA de l’escola  Ronçana. 
 

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

 

 

 
 

 
 

 
Vist l’informe de la tècnica d’educació, que s’incorpora com a annex.  

 
 

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

NOM SUBVENCIÓ PROGRAMA ANUAL REBUDA 

Escola Ronçana 3.004€/anuals 

 Escola La Sagrera 

 Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’escola Ronçana 

5 euros per a cada alumne que participi en 

el projecte de reutilització de llibres i amb un 
màxim de 2.500 euros anuals. 

Associació de Famílies d’Alumnes 

de l’Escola La Sagrera 
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ACORDS: 
 

1. Aprovació la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana  
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  

Santa Eulàlia de Ronçana i l’Escola Ronçana, que reguli l’atorgament d’una subvenció 
per a l’adquisició de material pedagògic inventariable i la formació del personal 

docent autoritzada per la direcció de l’escola. 
 

Segon.- Aprovar la subvenció a l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana, per 

import de 3.004€ anuals, per a l’adquisició de material pedagògic inventariable i la 
formació del personal docent autoritzada per la direcció de l’escola. 
 

Tercer.-Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número  4 - 323- 489011 l’import de 3.004 euros en concepte de 

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Escola 

Ronçana i realitzar el pagament total en el moment de la signatura del conveni, 
preferentment el dia 30 de juny. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

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

l’escola la Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  

Santa Eulàlia de Ronçana i l’escola La Sagrera, que reguli l’atorgament d’una 
subvenció per a l’adquisició de material pedagògic inventariable i la formació del 

personal docent autoritzada per la direcció de l’escola. 
 

Segon.- Aprovar la subvenció a l’escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana, per 

import de 3.004€ anuals, per a l’adquisició de material pedagògic inventariable i la 
formació del personal docent autoritzada per la direcció de l’escola. 
 

Tercer.-Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària número  4 - 323- 489012 l’import de 3.004 euros en concepte de 
Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i La Sagrera 

i realitzar el pagament de 1.502 euros a data de signatura de conveni i el segon 
pagament per import de 1.502 euros es farà efectiu durant el mes de desembre. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a l’escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

 

 
3. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana 
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  
Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola 
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Ronçana,  per  al desenvolupament dels diversos projectes de suport i/o 
complementarietat que realitzen. 

 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola 

Ronçana, per import de 5 euros per a cada alumne que participi en el per tal projecte 
de reutilització de llibres i amb un màxim de 2.500 euros anuals de contribuir al 

funcionament de l’associació, d’acord amb els seus fins.  
 

Tercer.-Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 4 - 323- 489014 l’import màxim de 2.500 euros en concepte de 

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana. 

 
Quart.- Aquest import serà pagat quan es certifiqui el número d’alumnes participants 

del projecte per part de la secretaria i es validi des de l’àrea d’educació.  
 

Cinquè .- Notificar aquest acord a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola 

Ronçana. 

 
 

4. Aprovació la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La Sagrera. 
 

Es proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  
Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La Sagrera, 

per al desenvolupament dels diversos projectes de suport i/o complementarietat que 

realitzen. 
 

Segon.- Aprovar la subvenció a l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La 

Sagrera, per import de 5 euros per a cada alumne que participi en el per tal projecte 
de reutilització de llibres i amb un màxim de 2.500 euros anuals de contribuir al 

funcionament de l’associació, d’acord amb els seus fins.  
 

Tercer.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 4 - 323- 489013 l’import màxim de 2.500 euros en concepte de 

conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació 
de Famílies d’Alumnes de l’escola La Sagrera.  
 

Quart .- Aquest import serà pagat quan es certifiqui el número d’alumnes participants 
del projecte per part de la secretaria i es validi des de l’àrea d’educació.  

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació de l’Associació de Famílies d’Alumnes 

de l’escola La Sagrera. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
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  


