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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 de juliol 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 7 de juliol 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. JGL2022/24 Ordinari 30/06/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació dels treballs de manteniment i millora de la senyalització viaria 
horitzontal 

 

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 despeses de centre 
educatiu pel curs 2021-2022. 

 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/3821 pel pagament del cost de les 

despeses del centre educatiu pel curs 2022-2023. 

 
2.3.3. Aprovació, si s’escau, del compte justificatiu i reposició de la bestreta de caixa 

fixa de l’àrea de benestar social i família. 
 

2.3.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/02664 per tractament psicològic. 
 

2.3.5. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/10138 per tractament psicològic. 
 

2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Devolució fiança de runa per la instal.lació de plaques solars 
 

2.4.2. Aprovar devolució fiança de runa per instal.lació de plaques al DADES 
PROTEGIDES 

2.4.3. Retornar fiança runa per obres al DADES PROTEGIDES 
 

2.4.4. Aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut de l’empresa SPASS pels Treballs 
de manteniment i millora de la senyalització viària horitzontal al municipi de Santa 

Eulàlia de Ronçana (any 2022). 

 
2.4.5. Rectificar proposta aprobada per la JGL 

 
2.4.6. Aprovació de la sol·licitud de devolució del ICIO FV  de la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques al DADES PROTEGIDESa nom de SOLAR PROFIT SL 
 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 30 de juny de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 

 
1.1. JGL2022/24 Ordinari 30/06/2022 
 
2. Propostes 
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2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació dels treballs de manteniment i millora de la senyalització viaria 

horitzontal    
 

Atès que en data 7 de juny de 2022 es va publicar a la plataforma de contractació el 
contracte de serveis amb publicitat per a les actuacions de manteniment i millora de 

la senyalització viària horitzontal al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’han rebut 8 i són les següents: 

(IVA exclòs) 
 

Preu del contracte   14.995,59 

      

Tercer   Oferta Presentada 

      

Senyalitzacions vials cantesa SL Preu 11.600,00 

      

Señalizaciones viales Catalunya SA Preu 11.093,75 

      

Temavial SL Preu 11.650,00 

      

Garovial SL Preu 11.996,47 

      

Señalitzaciones JICA SA Preu 10.860,91 

      

Prosenyal SLU Preu 14.240,00 

      

Serveis vials del Vallès SL Preu 10.182,81 

      

Segusenyal SL  Preu 12.539,53 

 
 

Vist l’informe d’intervenció de data 20 de juny de 2022 del qual es desprès quina es 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
Vist l’informe d’adjudicació de l’àrea de secretaria emès en data 5 de juliol de 2022. 

 

D’acord, amb l’article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació 

amb les especialitats dels contractes menors; i les Disposicions Addicionals Segona i 
Tercera del mateix text legal pel que fa a les normes específiques de contractació 

dels Ens Locals. 
 

 
Es proposa l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 
 

Primer.- Adjudicar a l’empresa Serveis Vials del Vallès, el contracte menor de serveis 
amb publicitat per a les actuacions de manteniment i millora de la senyalització viària 

horitzontal al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, per un import de 10.182,81euros 
(IVA exclòs) 
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Segon.- Disposar l’import de 12.320,47 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1 1532 210008 del pressupost 2022. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i fer-ho públic a la plataforma de 
contractació pública.  

 
Quart.- Notificar aquest acord a l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

de Ronçana.  

 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació O/2022/28 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/28 d’import 33.947,48 

euros. 
 

 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2022/01372 per despeses de centre 

educatiu pel curs 2021-2022.    
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 30 de juny de 2022, és convenient que 

l’infant rebi un ajut pel pagament del cost de les despeses del centre educatiu, per 
garantir un sa i correcte desenvolupament personal i 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 pel pagament del cost de les 

despeses del centre educatiu, pel sol·licitant de l’expedient 2022/01372, curs 2021-
2022 de l’escola El Colomer del municipi de Bigues i Riells, del 100% del cost, sent 

un import total de 115,80 euros. 
 

CONCEPTE ENDOSATARI NIF IMPORT COMPTE D'INGRÉS 

Material escolar ESCOLA EL COLOMER Q0801399G 24,50 € DADES PROTEGIDES 

Activitats culturals ESCOLA EL COLOMER Q0801399G 13,30€ DADES PROTEGIDES 

Quota soci AFA AFA EL COLOMER G63891097 32 € DADES PROTEGIDES 

Projecte CoSETAC AFA EL COLOMER G63891097 46 € DADES PROTEGIDES 
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 115,80 euros en 
concepte d’ajut d’urgència social amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció 

social: 2-231-480002 de subvencions Infància i Joves : Ajuts Material Escolar. 
 

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

 

 

2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/3821 pel pagament del cost de les 

despeses del centre educatiu pel curs 2022-2023.    
 
Vist l’informe de l’educadora social de data 30 de juny de 2022, és convenient que 

l’infant rebi un ajut pel pagament del cost de les despeses del centre educatiu, per 
garantir un sa i correcte desenvolupament personal i 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 pel pagament del cost de les 
despeses del centre educatiu, pel sol·licitant de l’expedient 2012/3821, curs 2022-

2023 de l’escola El Colomer del municipi de Bigues i Riells, del 100% del cost, sent 
un import total de 191,40 euros.  

 
CONCEPTE ENDOSATARI NIF IMPORT COMPTE D'INGRÉS 

Material escolar ESCOLA EL COLOMER Q0801399G 73,50 € DADES PROTEGIDES 

Quota soci AFA AFA EL COLOMER G63891097 32 € DADES PROTEGIDES 

Projecte CoSETAC AFA EL COLOMER G63891097 46 € DADES PROTEGIDES 

Activitats culturals ESCOLA EL COLOMER Q0801399G 39,90€ DADES PROTEGIDES 

 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 191,40 euros en 
concepte d’ajut d’urgència social amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’acció 

social: 2-231-480002 de subvencions Infància i Joves : Ajuts Material Escolar. 

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

 
 

 

 

2.3.3. Aprovació, si s’escau, del compte justificatiu i reposició de la bestreta de 

caixa fixa de l’àrea de benestar social i família.    
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/38 de data 31 gener de 2022 es modifica 

la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. Montserrat Iglesias Tura per despeses de 
l’Àrea de Benestar Social de conformitat amb l’establert als articles 190 del RDL 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d´Hisendes Locals 
(TRLRHL), 73 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 41 de les Bases d’Execució 

del Pressupost 2017. 
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Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 
ús i justificació dels mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d´Execució 

del Pressupost 2017.  
 

 
Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 

 
 

 
 

 

DECRET HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

LÍQUID 

JUSTIFICAT 

IMPORT 

TOTAL 

JUSTIFICAT 

38/2022 
DADES 

PROTEGIDES 

Àrea Benestar 

 Social 
1.000,00€ 880,93€ 

 

 
880,93€ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ACORDS: 
 

Primer.-Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 
corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l´Obligació: 

 

 DESPESES     

 DATA FACTURES IMPORT PARTIDA P. DESPESA 

1 24/01/022 

APPLUS ITEUVE 

TECHNOLOGY,S.L.     54,98 €  8-231-227091       54,98 €  

2 21/2/2022 RENTACOTXES L'AMETLLA     18,00 €  8-231-227091       18,00 €  

3 5/2/2022 CONDIS       8,99 €  2-213-480010         8,99 €  
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4 7/3/2022 CONDIS     21,86 €  2-213-480010       21,86 €  

5 4/3/2022 CONDIS     82,27 €  2-213-480010       82,27 €  

6 16/3/2022 PROXIM SUPERMERCATS           4,23 €  2-213-480010              4,23 €  

7 10/3/2022 PROXIM SUPERMERCATS           9,71 €  2-213-480010              9,71 €  

8 10/3/2022 CONDIS        12,69 €  2-213-480010           12,69 €  

8 8/3/2022 CONDIS           5,23 €  2-213-480010              5,23 €  

9 6/3/2022 CONDIS       4,83 €  2-213-480010         4,83 €  

10 9/3/2022 VIVERS ERNEST     96,60 €  2-231-227076       96,60 €  

11 9/3/2022 JOAN ESPUÑA I VILA   182,50 €  2-213-480010     182,50 €  

12 14/3/2022 FERRETERIA POMA       4,05 €  2-231-227074         4,05 €  

13 17/3/2022 FERRETERIA POMA     37,50 €  2-213-480012       37,50 €  

14 21/3/2022 FARMACIA SALAYET     17,84 €  2-213-480010       17,84 €  

15 21/3/2022 LA BOTIGUETA       4,10 €  2-213-480010         4,10 €  

16 20/3/2022 FARMACIA SALAYET     13,95 €  2-213-480010       13,95 €  

17 28/3/2022 JOAN ESPUÑA VILA   182,00 €  2-231-480010     182,00 €  

17 3/6/2022 JOAN ESPUÑA VILA     54,00 €  2-231-480010       54,00 €  

18 27/6/2022 BANDERA LGTBI     65,60 €  2-231-227094       65,60 €  

 TOTAL 880,93 €   880,93 € 

 

 
 

Segon.-Reposar la bestreta de caixa fixa de 1.000 euros atorgada per Decret 
d’Alcaldia a la Sra. DADES PROTEGIDES 

 

Tercer.-Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 
Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 

 
 

  

 

 

2.3.4. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/02664 per tractament psicològic.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 5 de juliol 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 2012/02664, per 47 sessions de tractament psicològic al 
Centre Terapèutic APINDEP RONÇANA, S.C.C.L., pel 40% del cost, sent un import 

total de 474 euros.  
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Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 474 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.  
 

 

 

 

2.3.5. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/10138 per tractament psicològic.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 5 de juliol 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 2013/10138, per 19 sessions de tractament psicològic amb 
la professional Tania Porras Tena, pel 50% del cost, sent un import total de 475 

euros.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 475 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.  

 

 

 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Devolució fiança de runa per la instal.lació de plaques solars    
 

Atès que en DADES PROTEGIDESamb RE 22/04/2022  ha sol·licitat la devolució de 
la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/333 42  per instal·lació de 

plaques solars al carrer DADES PROTEGIDES 
 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Territorials,  
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa comunicació prèvia d’obres 
2022/333 42  per instal·lació de plaques solars al carrer DADES PROTEGIDES, 

d’import 30,05€.  

  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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2.4.2. Aprovar devolució fiança de runa per instal.lació de plaques al carrer 

DADES PROTEGIDES 
 

Atès que en DADES PROTEGIDESamb RE 26/04/2022  ha sol·licitat la devolució de la 

fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres amb número 2022/128 20  per 
instal.lació de plaques al carrer 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 de la comunicació prèvia d’obres 
amb número 2022/128 20  per instal.lació de plaques al DADES PROTEGIDES 

d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

2.4.3. Retornar fiança runa per obres al DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/01/2022  ha comunicat obres a CL 

DADES PROTEGIDES 

 
Atès que el DADES PROTEGIDESen representació de DADES PROTEGIDES ha 

sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres amb 
número 2022/52 9  per les obres de paviment a 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 amb número 2022/52 9  per les obres de paviment a DADES 

PROTEGIDES d’import 30,05€.  
  

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

 

 

2.4.4. Aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut de l’empresa SPASS pels 

Treballs de manteniment i millora de la senyalització viària horitzontal al municipi 

de Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022).    
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Vist el pressupost de l’empresa SPASS per un Coordinador de Seguretat i Salut pels 
Treballs de manteniment i millora de la senyalització viària horitzontal al municipi de 

Santa Eulàlia de Ronçana (any 2022). 
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Nomenar a l’Enginyer Tècnic Industrial, Ramon M. Saurí de l’empresa SPASS 

com a Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 

 

2.4.5. Rectificar proposta aprobada per la JGL    
 
Que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 12 de maig de 

2022, va adoptar entre d’altres el següent acord: 
 

Vista la comunicació prèvia de primera ocupació amb expedient número 
2019/871 54, presentada en aquest Ajuntament per DADES PROTEGIDES, en 

representació de DADES PROTEGIDES, amb la finalitat de procedir a la 

primera ocupació de l’habitatge ubicat a DADES PROTEGIDESd’aquest 
municipi (expedient d’obres número Llicències d'Obres 2019/871 54, atorgada 

en data 21/11/2019). 
 

D’acord amb els informes tècnics i jurídics adjunts a l’expedient. 
 

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

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la comunicació prèvia de primera ocupació de l’habitatge 

ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquesta localitat, d’acord amb els documents 
presentats en aquest Ajuntament.  

 
Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 72,46€.(OF7) 

 
Tercer.- Retornar la fiança de 2134,90€ a dipositats per tal de garantir la 

reposició dels Serveis a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en 

data 2007 per garantir l’expedient 102/2006 i 26/2008. 
 

Quart.- Retornar l’aval o fiança de 90,15€ dipositats per tal de garantir la 
gestió de runes a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 

2007 per garantir l’expedient 102/2006 i 26/2008. 
 

Cinquè.- L’obtenció d’aquesta llicència permetrà l’obtenció de qualsevol 
subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera 

utilització o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o 

funcionament d’activitats industrials o mercantils. 
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Que el punt tercer i quart són erronis, 
 

Per l’esmentat,  
 

Es proposa a la Junta de Govern Local , 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Deixar sense efecte els acrods tercer i quart que es relacionen: 

 
Tercer.- Retornar la fiança de 2134,90€ a dipositats per tal de garantir la 

reposició dels Serveis a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en 
data 2007 per garantir l’expedient 102/2006 i 26/2008. 

 
Quart.- Retornar l’aval o fiança de 90,15€ dipositats per tal de garantir la 

gestió de runes a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 
2007 per garantir l’expedient 102/2006 i 26/2008. 

 

Segon.- Retornar la fiança de 3185,34€ a dipositats per tal de garantir la reposició 
dels Serveis a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 2008 per 

garantir l’expedient 19/2008 i 2019/52. 
 

Tercer.- Retornar l’aval o fiança de 90,15€ dipositats per tal de garantir la gestió de 
runes a Construccions Sebastià Cabanilles SL, diposistat en data 2007 per garantir 

l’expedient 19/2008 i 2019/52. 
 

Quart.- Comunicar els acords a l’àrea económica per a que procedeixi a la devolució 

de les imports acordats. 
 

 

 

2.4.6. Aprovació de la sol·licitud de devolució del ICIO FV  de la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques al DADES PROTEGIDES a nom de SOLAR PROFIT SL    
 
Atès que en data 27 de maig de 2022 i registre d’entrada 2022/3778 , DADES 

PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES en representació SOLAR PROFIT 
ENERGY SERVICES SL amb NIF B65959991, com a instal·lador, fa entrada de la 

documentació sol·licitant la devolució de l’import de l’ICIO referent a  un comunicat 
d’obres per tal de realitzar una instal·lació fotovoltaica al carrer Piscines, 26. 

 
Atès que adjunta el comprovant de pagament taxa i ICIO comunicació prèvia obres, 

per instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. 

 
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 28 de juny de 2022 
 

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

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la devolució de 113,10 euros, en concepte de la bonificació del 50% 
del ICIO segons OF3 article 6é. L’ingrés s’haurà de fer al numero de cta.  DADES 

PROTEGIDES a nom de SOLAR PROFIT SL. 
 

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

 

 

 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Autorització de la CURSA 6 HORES DERBI VARIANT organitzada pel 

MOTO CLUB RONÇANA    
 

Atès que en data 1 de juliol de 2022 i nº de registre 2022/4732, DADES PROTEGIDES 
en representació de l’associació Moto Club Ronçana, sol·licita la celebració d’un 

esdeveniment esportiu del motor el proper 9 de juliol de 2022 als terrenys ubicats al 
DADES PROTEGIDES a l’alçada de la Bastida amb la perceptiva autorització de la 

propietat. 
 

Atès que s’aporta la documentació per part de la organització,  
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 4 de juliol de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar la celebració de la CURSA 6 HORES DERBI VARIANT organitzada 

pel MOTO CLUB RONÇANA, amb els següents condicionants: 
 

 

• L’organització i més concretament el sol·licitant MOTO CLUB RONÇANA, 
s’haurà de fer càrrec de la senyalització adequada de l’itinerari pel que ha de 

transcórrer l’esdeveniment i en especial, els accessos per tal d’impedir la 
concurrència dels participants amb el trànsit motoritzat i/o persones alienes 

a la realització de l’esdeveniment que puguin posar en perill la seguretat dels 
participants i altres usuaris. 

 
• L’esdeveniment serà comunicat a la Policia Local i per tant caldrà seguir els 

criteris i limitacions que indiquin en cada moment per tal de garantir la 

seguretat de persones i vehicles. 
 

• Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma 
essencialment revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització. 

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. 
 

• S’autoritza l’esdeveniment temporal, 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. 
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• L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions 

indicades en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la 
tramitació d’una nova autorització. 

 
 

 
 

 

 
 

• Aquesta llicència no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 
hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament 

en aquesta autorització o en una altra específica. 
 

• El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties 
al veïnat o aldarulls a la via pública. 

 

• No es podrà ocupar les zones de pas ni els accessos i s’ubicaran segons els 
criteris de l’organització. 

 
• L’activitat es limitarà al dia 9 de Juliol 21021 i dintre dels horaris indicat. 

 
• Es disposarà de la pòlissa de responsabilitat civil que ha de cobrir qualsevol 

• accident o incident que es provoqui en motiu de la celebració. 
 

• L’organització serà la responsable del compliment de les normatives sanitàries 

vigents i del control de les mesures de protecció davant del COVID-19, per 
part dels participants, com els voluntaris i possible públic assistent. 

 
• L’organitzador vetllarà mitjançant els seus recursos (persones i materials) per 

tal de garantir la seguretat pels participants, públic i persones alienes a 
l’organització. El personal de l’organització es trobarà convenientment 

identificat i disposarà dels mitjans necessàries. 
 

• Si per part dels cossos de seguretat s’observés qualsevol anomalia o 

deficiència que pugues posar en risc als participants o persones alienes, 
aquests estaran facultats per la modificació del traçat o en el seu cas la 

suspensió en cas de que fos necessari. 
 

Segon.- Traslladar aquest acord a la persona autoritzada 
 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:20, 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  


