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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 d'octubre 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 17:30 
hores del dia 27 d'octubre 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. JGL2022/35 Ordinari 20/10/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació subministrament joc infantil per a la Plaça de l'Ajuntament  

 
2.1.2. Adjudicació de les obres de conservació i manteniment del paviment de la 
calçada de diversos trams de carrers del terme municipal 
 
2.1.3. Adjudicació de la contractació dels serveis de manteniment de la llera del riu 
Tenes al barri de Sant Isidre  
 

2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
 
2.3.2. Conveni de col·laboració entre Caritas Parroquial i l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 Exp. 
2012/03191. 
 
2.3.4. Aprovació de la despesa econòmica de la targeta moneder d'impacte social 
dels tres primers trimestres del 2022 de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.2. Exp.2017/717 - Aprovar la devolució de la fiança per obres de pisicna al carrer 
DADES PROTEGIDES 
 
2.4.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. CONVENI TRANSPORT PERSONES DEPENDENTS 
 

2.6. Esports 
2.6.1. Proposta de Modificació del conveni econòmic del Club Esportiu Santa Eulàlia 
per l'any 2022 
 
2.6.2. Proposta d'aprovació convocatòria pública per l'exercici 2022 de subvencions 
a esportistes individuals de Santa Eulàlia de Ronçana per a activitats esportives 
anuals 
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 20 d'octubre de 2022la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/35 Ordinari 20/10/2022 
 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació subministrament joc infantil per a la Plaça de 
l'Ajuntament  
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de  subministrament i instal·lació d'un 
joc infantil a la Plaça de l'Ajuntament que es concreta a l’informe tècnic de data 17 
d’octubre de 2022, 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 13.685,70 euros (IVA exclòs) i el límit establert per a la contractació 

menor en el cas de subministrament és de 15.000 euros (IVA exclòs) 
 
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. 2022/456 de data 17 d’octubre 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 Silmar amb CIF B 64065550 que ascendeix a 
la quantia de 13.685,70 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 

subministrament i instal·lació d'un joc infantil a la Plaça de l'Ajuntament, per un 
import de 13.685,70 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-171-210004 
del pressupost 2022, l’import de 16.559,69 euros (IVA inclòs), en concepte de 
subministrament i instal·lació d'un joc infantil a la Plaça de l'Ajuntament. 
 
Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 

l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 
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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.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.1.2. Adjudicació de les obres de conservació i manteniment del paviment 
de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal 
 
Atès que per resolució d’alcaldia de data 29 de setembre de 2022, es va aprovar 
l’expedient per a contractació de les obres de conservació i manteniment del 
paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal. 
 

Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 2 que es 
relacionen a continuació: 
 

Denominació 
social 

NIF Data 
d'entrada 

Registre 
d'entrada BARNASFALT, S.A A58414046 18/10/2022 ENTRA-2022-7137 

ASFALTOS DEL 

VALLES, S.A. 

A60930344 19/10/2022 ENTRA-2022-7162 

 
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 obres de conservació i manteniment del 
paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal, a l’empresa 
Barnasfalt SA, per un import global de 73.900 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Disposar l’import de 89.419 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 1-
1535-210005 “ arranjament de calçades i voreres” del pressupost de 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. 
 
Cinquè.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
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Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.1.3. Adjudicació de la contractació dels serveis de manteniment de la llera 
del riu Tenes al barri de Sant Isidre  

 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de serveis de manteniment de la llera 
del riu Tenes al barri de Sant Isidre, i 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 6.456,87 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de serveis és de 15.000 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. 2022/472 de data 25 d’octubre 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 Cassi SA amb CIF A65181067 que ascendeix 
a la quantia de 6.456,87 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 
actuacions de serveis de manteniment de la llera del riu Tenes al barri de Sant Isidre, 
per un import de 6.456,87 euros (IVA exclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 170-210003 

Manteniment d’infraestructures i béns Naturals del pressupost 2022, l’import de 
7.812,81 euros (IVA inclòs), en concepte de les actuacions de manteniment de la 
llera del riu Tenes al barri de Sant Isidre. 
 
Tercer.- Manifestar que aquest 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. 
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Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 
de l’expedient.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 

Vistes les factures de la relació O/2022/49 degudament registrades i conformades 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/49 d’import 57.499,24 

euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Conveni de col·laboració entre Caritas Parroquial i l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Atès que en Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 2 de 
novembre de 2021 va aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre 
Càritas Parroquial i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pel programa del banc 
d’aliments. 

 
Atès que l’esmentat conveni estableix tingui una durada d’un any, a comptar des de 
l’1 de novembre de 2021. 
 
Atès que  s’estableix una subvenció econòmica anual  per l’any 2021, de l’import que 
s’especifica al quadre: 
 
 

ENTITAT  CONVENI ANUAL 

CARITAS PARROQUIAL 8.000€ 

 
 
Vist les despeses generals aportades per l’entitat segons el quadre que es detalla. 
 

 

CONCEPTE  DESPESA JUSTIFICADA 

ALIMENTS BÀSICS 8.312,52€ 

TRANSPORT RECOLLIDA 

ALIMENTS 

516,25€ 

TOTAL 8.828,77€ 
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Vist que aquesta entitat ha aportat la documentació justificativa de les despeses 
corresponents dins del termini establert, que s’incorpora com a annex. 
 
Vist l’informe de la Treballadora social  i les factures aportades corresponents a les 
despeses per les activitats objecte de la subvenció.  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Càritas parroquial de Santa 
Eulàlia de Ronçana per l’any 2021. 
 
Segon.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial i l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana pel programa del banc d’aliments, establint la subvenció 

anual de 8.000 euros. 
 
Tercer.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament per 
import de 8.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-231-480011 
Subvencions Famílies i adults: Banc dels Aliments Àrea 9. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament i a Caritas 

parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 
Exp. 2012/03191. 
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 25 d’octubre de 2022, és convenient l’ajut 
d’urgència social per llibres escolars del curs 2022-2023, donat la situació de dificultat 
personal, així com per garantir un sa i correcte desenvolupament dels menors, per 
evitar l’exclusió social. 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.- Atorgar l’ajut per llibres escolars curs 2022-2023, al sol·licitant de 
l’expedient 2012/03191, per un total de 210,07 euros per a 2 alumnes matriculats a 
l’Institut Vall del Tenes. 
 

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament dels llibres 
escolars pel curs 2022-2023 per un import total de 210,07 euros, que es farà efectiu 
a l’Institut Vall del Tenes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-231-480002 de 
subvencions Infància i Joves : Ajuts Material Escolar. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.3.3. Aprovació de la despesa econòmica de la targeta moneder d'impacte 
social dels tres primers trimestres del 2022 de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Vist l’informe de la treballadora social de data 25 d’octubre de 2022, per l’aprovació 
de la despesa econòmica de la targeta moneder d'impacte social de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió 7 de maig de 2015, va aprovar la 
implantació del programa moneder d’impacte social.  
 
Donat es constata en els tres primers trimestres del 2022 la cronificació de famílies 
en situació de vulnerabilitat, per la precarietat laboral i la disminució d’ingressos en 
la unitat familiar, derivat de situació econòmica, social, presentant  dificultats per fer 
front  a les seves obligacions econòmiques. Tal és així, que les persones beneficiàries 

de la targeta moneder per aliments frescos han estat 38 famílies, en 31 recarregues, 
un total de 67 persones.  
 
Atès que quinzenalment s’han realitzat recàrregues de targeta segons informes 
emesos pels tècnics de serveis socials d’aquest ajuntament.  
 
 

2022 FAM IMPORT 

GENER 19 
1.265,00 

€ 

1a Quinzena 19 1.265,00 € 

FEBRER 38 
2.490,00 

€ 

1a Quinzena 17 1.140,00 € 

Extra 04/02 2 90,00 € 

Justificació 

recàrrega 

inicial 04/02 1 50,00 € 

2a Quinzena 18 1.210,00 € 

MARÇ 39 
2.550,00 

€ 

1a Quinzena 20 1.305,00 € 

Justificació 

recàrrega 

inicial 01/03 1 50,00 € 

2a Quinzena 18 1.195,00 € 

ABRIL 59 
3.475,00 

€ 

1a Quinzena 21 1.215,00 € 

Justificació 

recàrrega 

inicial 01/04 

2 

100,00 € 

Extra 05/04 6 440,00 € 
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Justificació 

recàrrega 

inicial 05/04 

4 

200,00 € 

Extra 11/04 4 190,00 € 

Justificació 

recàrrega 

inicial 11/04 

4 

220,00 € 

2a Quinzena 17 1.070,00 € 

Extra 22/04 1 40,00 € 

MAIG 46 
3.710,00 

€ 

1a Quinzena 27 2.320,00 € 

Extra 04/05 1 80,00 € 

2a Quinzena 17 1.245,00 € 

Extra 16/05 1 65,00 € 

JUNY 48 
3.720,00 

€ 

1a Quinzena 30 2.520,00 € 

2a Quinzena 16 1.120,00 € 

Extra 21/06 1 20,00 € 

Justificació 

recàrrega 

inicial 21/06 

1 

60,00 € 

JULIOL 37 
2.865,00 

€ 

1a Quinzena 22 1.825,00 € 

2a Quinzena 14 990,00 € 

Extra 21/07 1 50,00 € 

AGOST 21 
2.700,00 

€ 

1a i 2a 

Quinzena 
21 

2.700,00 € 

SETEMBRE 30 
2.255,00 

€ 

1a Quinzena 19 1.460,00 € 

2a Quinzena 10 730,00 € 

Extra 20/09 1 65,00 € 

TOTAL 337 
25.030,00 

€ 

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

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar  la despesa econòmica de targeta moneder impacte social de Santa 
Eulàlia de Ronçana de gener a setembre de 2022 per un import total de 25.030 euros.   
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aplicar el pagament a càrrec de 
la partida pressupostària del pressupost 2022 Acció Social: Banc aliments 2-231-
48011, corresponent a la despesa dels tres primers trimestres del 2022 per un import  
de 25.030 euros. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 

l’habitatge del DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES  
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en data 5 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5641, DADES 
PROTEGIDES amb DNI 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 4 KW.  
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2022 amb registre 7090 es comunica la finalització 
de la instal·lació i s’adjunta la següent documentació:  
 
• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i Coneixement.  
• RITSIC final instal·lació 12/09/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 19 d’octubre 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 
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. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4.2. Exp.2017/717 - Aprovar la devolució de la fiança per obres de pisicna 
al DADES PROTEGIDES 
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Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 10/11/21 i 26/09/2022 ha demanat la 
devolució de la fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2021/717 66 per les obres de 
piscina 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 les fiança d’obres de la Llicència d'Obres 2021/717 
66 per les obres piscina al DADES PROTEGIDES, d’import 248,20 euros.   
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en data 28 de febrer de 2022 i registre d’entrada 2022/1517, DADES 
PROTEGIDES amb DNI 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 2,0 KW i aporta la documentació tècnica en relació a la 
instal·lació a realitzar.  
 
Atès que en data 26 De setembre de 2022 amb registre 6521 es comunica la 

finalització de la instal·lació i s’adjunta la següent documentació:  
 
• Legalització de la instal·lació davant del departament d’Empresa i Coneixement 
• RITSIC final instal·lació 21/07/22.  

• Fotografies Instal·lació finalitzada  

• Factures acreditatives de la despesa realitzada.  
 

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 11 d’octubre 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 
Passeig Font de Sant Isidre, 13B 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. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.5. Medi Ambient 
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2.5.1. CONVENI TRANSPORT PERSONES DEPENDENTS 
 
Atès que en data 1 de febrer de 2012 es va signar el conveni per iniciar el servei de 
transport per persones dependents i gent gran. 
 
Atès que en data 14 de març de 2020 s’aturés aquest serveu per a persones 
dependents i per a  la gent gran a causa de la pandèmia. 
 

Atès que ja  no hi ha restriccions derivades de la pandèmia que impedeixin restablir 
el servei. 
 
Atès que hi ha l’interès per part l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
d’APINDEP RONÇANA per tornar a posar en funcionament el servei de transport per 
a persones dependents i per a la gent gran. 
 

Atès que s’arriba a un acord per restablir el servei en data 3 de novembre de 2022. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i la Cooperativa APINDEP RONÇANA S.C.C.L. pel servei de mobilitat per a 
gent gran i persones dependents 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 
pressupostària 2022-7-231-223003 per import de 1248 euros en concepte de 
transport per a la gent gran. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 

2.6. Esports 
2.6.1. Proposta de Modificació del conveni econòmic del Club Esportiu Santa 
Eulàlia per l'any 2022 
 
Vista la instància 2022-4356 en la que l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, amb 
conveni subscrit per l’any 2022, sol·licita ajuda econòmica de l’ajuntament per poder 
afrontar el pagament de factures pendents i poder començar la propera temporada 
sense deutes.   
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Tenint en compte la reunió que va mantenir l’entitat CE Santa Eulàlia amb l’equip de 
govern, en la que es van presentar els comptes econòmics actuals de l’entitat.  
 
Tenint en compte que l’Ajuntament i el Club Esportiu Santa Eulàlia van formalitzar 
un conveni de col·laboració per l’any 2022, que concedeix 13.450€ anuals, 13.000 
dels quals destinats al programa esportiu, segons punt Primer i segon del conveni:  
 

ENTITAT 

ESPORTIVA 

SUBVENCIÓ    

PROGRAMA ESPORTIU ANUAL 

SUBVENCIÓ    

DESPESES GESTORIA I 
ASSEGURANCES 

Club Esportiu Santa 
Eulàlia 

13.000€/anuals 450€/anuals 

 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la regidoria d’Esports, té interès en 
col·laborar amb l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia per que pugui seguir  
desenvolupant el seu programa esportiu.  
 
Vist que hi ha consignació pressupostària als efectes de cobrir les obligacions 
econòmiques que es deriven del text dels convenis a subscriure.  
 
Atès que cal atenir-se a la normativa general reguladora de subvencions pel que fa 

a l’obligació de justificació d’aquestes, així com a la resta d’obligacions que es 
descriuen en els convenis.  
 
Vist l’informe de la tècnica d’esports, que s’incorpora com a annex. 
 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i el Club Esportiu Santa Eulàlia per l’any 2022, per al 
desenvolupament de les activitats del Club, i segons el text del conveni que 
s’incorpora com a annex de l’acord. 
 
Segon.- Aprovar la subvenció a l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, per import de 
16.450€ anuals per l’any 2022 (450€ dels quals destinats a cobrir les despeses de 
gestoria i assegurances), per tal de contribuir al funcionament de l’entitat esportiva, 
d’acord amb els seus fins. 
Tercer.- Autoritzar disposar i reconèixer l’obligació per import de 3.000 euros a 
l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-
489007 Subvencions esports (Futbol): Club Esportiu Sanat Eulàlia del pressupost 

vigent, en concepte d’import addicional atorgat en la modificació del conveni 
 
Quart.- Efectuar el pagament per import de 3.000 euros addicional durant el mes de 
novembre de 2022. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde Francesc Bonet Nieto  per signar l’addenda del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club Esportiu Santa Eulàlia per l’any 2022.  
 

Sisè.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Esportiu Santa Eulàlia. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.6.2. Proposta d'aprovació convocatòria pública per l'exercici 2022 de 
subvencions a esportistes individuals de Santa Eulàlia de Ronçana per a 
activitats esportives anuals 
 

Atès que en el Pressupost  de l’exercici 2022 hi ha una aplicació pressupostària amb 
un import de 3.000 euros destinat a subvencions a activitats esportives foment 
competitivitat (9/341/489100).  
 
D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i el 
Reglament que la desenvolupa, 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions 
a esportistes individuals de Santa Eulàlia de Ronçana per a activitats esportives 
anuals, totes elles amb subjecció a les bases específiques aprovades.  

 
Segon.- Autoritzar a l’aplicació pressupostària 9-341-489100 Subvencions a 
activitats esportives foment competitivitat 3.000 euros import que configura el límit 
de la subvenció.  
  
Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública al tauler d’anuncis de la web de 
la corporació. 
  

Quart.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància segons el model específic, 
adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els 
documents que estableixen les bases, abans del 19 de desembre de 2022.  
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Serveis Tècnics 
3.1.1. Aprovació de l'ocupació de la via publica a la plaça dels Encants per la 
celebració del Correllengua 2022, el dia 5 de novembre 2022. 
 
Atès que en data 17 d’Octubre de 2022 i nº de registre 2022-7105, la Associació ERA 
amb CIF G65209876 i en la seva representació la Sra. DADES PROTEGIDES amb DNI 

DADES PROTEGIDES, sol·licita autorització per poder realitzar l’esdeveniment 
CORRELLENGUA 2022, el proper 5 de novembre de 2022 a la plaça dels Encants.  
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 25 d’octubre de 2022, 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l'ocupació de la via publica a la plaça dels Encants per la celebració 
del Correllengua 2022, el dia 5 de novembre 2022, amb els següents condicionants:  
 
1.-  La autorització tindrà caràcter personal i no podrà cedir-se ni sub-arrendarse a 
tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la autorització.  
 
2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 
revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  

 
3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular d’aquesta, dels  
desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  
càrrec seu, sota supervisió municipal 
 
4.- 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.  
 
5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 
hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  
 
6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  
veïnat o aldarulls a la via pública.  

 
7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos.  
 
8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada 
de materials que s’hagin pogut utilitzar.  
 
9.- L’activitat es limitarà al dia 5 de Novembre de 2022, ens l’horari sol·licitat. 
 

 
 
 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
Tercer.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
I a les 17:30, 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. 
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L’Alcalde    Secretària  


