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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 de desembre 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 
Antoni Esteve, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 22 de desembre 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. JGL2022/42 Ordinari 15/12/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les obres d'instal·lació d'una xarxa al camp de futbol municipal 
 
2.1.2. Adjudicació de la contractació del servei de gestió del mercat setmanal  
 
2.1.3. Adjudicació dels treballs relatius al servei de manteniment del clavegueram 
 
2.1.4. Adjudicació de la contractació del subministrament d'una caldera per a 
l'equipament de la Font del Rieral 

 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació compte justificatiu del Pagament a Justificar Àrea de cultura 
 
2.2.2. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Resolució ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023. 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de l'informe tècnic de sistemes d’aprofitament d’energia solar al 
DADES PROTEGIDES nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.4.2. Ass.2022/866 - Aprovar devolució fiança isntal.lació plaques al DADES 
PROTEGIDES 
 
2.4.3. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge DADES 
PROTEGIDES a nom de DADES PROTEGIDES 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Contracte de gestió de restes vegetals amb Explotació Can Quimet SCP 
 

2.6. Cultura i Festes 
2.6.1. Justificació i reposició de la bestreta de l'Àrea de Festes 
 
2.7. Ensenyament 
2.7.1. Justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana a l'escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 
2.7.2. Justificació de la subvenció atorgada a l’A.F.A. de l'escola La Sagrera de Santa 
Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 
2.7.3. Justificació de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana a l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 
2.7.4. Justificació de la subvenció atorgada a l’A.M.P.A. de  L’Escola Ronçana de Santa 
Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
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2.7.5. Justificació de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana a   l’IES la Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 
2.8. Esports 
2.8.1. Proposta de Justificació de subvencions d'activitats esportives 2022 de les 
entitats CPSER, CPCM, CE 
 
2.9. Joventut 
2.9.1. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESQUIADA JOVE 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 15 de desembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/42 Ordinari 15/12/2022 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de les obres d'instal·lació d'una xarxa al camp de futbol 
municipal 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions de  relatiu a l’adjudicació de les obres 
d’instal·lació d’una xarxa al camp de futbol municipal, 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. 
 
Atès que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 
actuacions. 
 
Atès que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a 
la quantia de de 17.639 (IVA exclòs) i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de 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. 2022/513  de data 22 de novembre 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 Construccions Sahún SL amb CIF B60484474 
, que ascendeix a la quantia de 17.639 (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  
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ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de  les 
actuacions relatives a les o obres d’instal·lació d’una xarxa al camp de futbol 
municipal a l’empresa Construccions Sahun SL , per import de 17.639 euros (IVA 
exclòs) 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022-9-342-
632007 Millora de l’equipament camp de futbol del pressupost 2022, l’import de 
21.343,19 euros (IVA Inclòs). 
 
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.  

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 
de l’expedient.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.1.2. Adjudicació de la contractació del servei de gestió del mercat 
setmanal  
 
Atès que per Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2022, es va aprovar 
l’expedient per a la  contractació del servei de gestió del mercat setmanal.  
 
Atès que dins del termini de presentació de propostes, se n’han presentat 1 que es 
relacionen a continuació: 
 

 

 
 

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 del servei de gestió del mercat setmanal, al Sr. Jose 
Vicente Fuertes Bergua , per un import global de 32.760 euros (IVA exclòs), per un 
termini de 3 anualitats a comptar des de l’1 de gener de 2023. 
 
Segon.- Disposar l’import de 13.213,20 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 
5-4313-226064 Despeses Mercat Municipal, corresponent a la despesa de l’any 2023. 
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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 
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 dels treballs relatius al servei de manteniment del 
clavegueram 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions  del servei de manteniment de la xarxa 
de clavegueram es concreta a (l’informe/projecte/memòria), redactat pel/per la 
tècnic/a municipal, 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 9.391,31 euros (IVA inclòs), 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. 2022/549 de data 20 de desembre 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 Drenatges Urbans del Besós SL amb CIF 
B61835575 que ascendeix a la quantia de 9.391,31 euros (IVA inclòs), 
 
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: 
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Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 
actuacions relatives al servei de manteniment de la xarxa de clavegueram a 
l’empresa Drenatges Urbans del Besós SL per import de 7.761,41 euros (IVA exclòs) 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1 160 210000 
Conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram, l’import de 9.391,31 euros 
(IVA inclòs). 
 
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.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 

de l’expedient.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.1.4. Adjudicació de la contractació del subministrament d'una caldera per 
a l'equipament de la Font del Rieral 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives al subministrament d’una 
caldera per a l’equipament de la Font del Rieral, 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 15.000 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de subministraments 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. 2022/550 de data 21 de desembre 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 Novelec Costa Brava SL amb CIF B55151062 
que ascendeix a la quantia de 15.000 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: 
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Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de les 
actuacions relatives al subministrament d’una caldera per a l’equipament de la Font 
del Rieral a l’empresa Novelec Costa Brava SL, per import de 15.000 euros (IVA 
exclòs) 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària  1-920-632025 
Reformes Font del Rieral fase II, del pressupost 2022, l’import de 18.150 euros (IVA 
inclòs). 
 
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.  
 
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 compte justificatiu del Pagament a Justificar Àrea de 
cultura 
 
Vist que a data 24 de novembre de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

Àrea de cultura DADES PROTEGIDES 1.080,30€ 

 
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 següents 
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 el comprovant del 
pagament de les despeses que el composen és de 1.080,30 euros.  
 
Es proposa 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 
1.080,30 euros. 
 

Tercer  Concepte Import líquid 

Ofiprix SL 4 cadires 1.080,30 € 

 
 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
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2.2.2. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de la relació O/2022/61 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures de la relació núm. O/2022/61 d’import 159.348,25 
euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.   
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Resolució ajuts individuals d'activitats esportives pel curs 2022-2023. 
 
Atès que la Junta de Govern local de l’11 de maig de 2022, va aprovar  les bases 
reguladores dels ajuts individuals d’activitats esportives pel curs 2022-2023, així com 
la corresponent convocatòria. Les bases estableixen l’ajut únic i màxim de fins a 350€ 
pel menor beneficiari. 
 
Tenint en compte que es van presentar 48 sol·licituds dins del termini establert.  
 
 

• 1 sol·licitud amb una puntuació de 9 punts 
• 3 sol·licituds amb una puntuació de 8 punts 
• 11 sol·licituds amb una puntuació de 7 punts 
• 23 sol·licituds amb una puntuació de 6 punts 
• 3 sol·licituds amb una puntuació de 3 punts 
• 3 sol·licituds amb una puntuació de 0 punts 
• 2 sol·licituds fora de termini 
• 2 sol·licituds infants ucraïnesos 

 
Atès la baremació descrita, el pressupost previst per aquesta actuació (de 7.000 €), 
i la valoració feta per serveis socials, es proposa atorgar un ajut d’activitats 
esportives per al curs 2022-2023 a tots els menors que tinguin una puntuació de 3 
punts o més. 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- ATORGAR 43 ajuts individuals d’activitats esportives pel curs 2022/2023 
amb un import total de 6.999 euros. 
 
 

PROPOSTA D’AJUTS ESPORTIUS A ATORGAR 

C.E. STA. EULÀLIA  21 
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CLUB TENNIS I PÀDEL RAGASOL 1 

CLUB PATINATGE STA.EULÀLIA 3 

ESCOLA DE DANSA TRACKDANCE 3 

ASSOCIACIÓ BÀSQUET RONÇANA 2 

FIT TIME 3 

CLUB ESPORTIU BIGUES I RIELLS 
(FUTBOL) 1 

FUTBOL CANOVELLES U.E 1 

FUTBOL PARETS 1 

FUTBOL SALA BUGARAI 1 

KARATE AFA SAGRERA 2 

CLUB HANDBOL LA GARRIGA 1 

VOLEIBALL MOLLET 1 

VOLEIBALL GRANOLLERS 1 

KARATE RIPOLLET 1 

 
 

• 5 menors amb una barem de 3 i 6 punts, amb un ajut de 110 euros per 
infant, sent un  import total de 550 euros. 

• 11 menors amb una barem de 7 punts, amb un ajut de 169 euros per infant, 
sent un  import total de 1859 euros. 

• 27 menors amb una barem de 6, 8 i 9 punts, amb un ajut de 170 euros per 
infant, sent un  import total de 4590 euros. 

 
Segon.- Autoritzar, Disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament dels ajuts 
individuals d’activitats esportives pel curs 2022-2023 per un import total de 6.999 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-231-480014 subvencions beques 
esportives. Els pagaments es faran efectius directament a l’entitat esportiva 
corresponent on resten matriculats els menors, tot i que els beneficiaris seran els 

pares/mares o tutors legals d’aquests, segons annex adjunt a l’informe. 
 
Tercer.-Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de l'informe tècnic de sistemes d’aprofitament d’energia 
solar al DADES PROTEGIDES 
 
 
Referència Cadastral DADES PROTEGIDES 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5573, el senyor DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació del senyor 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 5,75 kWp, amb un pressupost de 9.150,49 € (PEM) i 
s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar. 
 
Atès que en data 26 d’octubre de 2022 amb registre 2022/7318 es comunica la 

finalització de la instal·lació adjuntant la documentació corresponent. 
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Atès que en data 3 d’agost de 2022 amb registre 2022/5573 presenten la justificació 
de la gestió de residus mitjançant contracte vigent. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 20 de desembre de 
2022, 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de la diferencia en autoliquidació de 103,38 
€ i la devolució de la garantia de gestió de residus d’import 30,05 € , amb un total 
a retornar al sol·licitant, senyor DADES PROTEGIDES de 133,43 €. 
 

Segon.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge  
del c/ Divina Providència, 32 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. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.2. Ass.2022/866 - Aprovar devolució fiança isntal.lació plaques al DADES 
PROTEGIDES 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 6023 02/09/2022  ha sol·licitat la devolució 
de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/866 112  per la instal·lació 
de plaques solars a l’habitatge del 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 a DADES PROTEGIDES 
corresponent a la comunicació prèvia d’obres amb número  2022/866 112  per la 
instal·lació de plaques solars a l’habitatge del DADES PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  
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 
 
Atès que en data 4 d’agost de 2022 i registre d’entrada 2022/5573, DADES 
PROTEGIDES, amb DNI DADES PROTEGIDES, en representació de la senyora 
Montserrat Ripoll Falgàs, amb DNI DADES PROTEGIDES, fa entrada de la 
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documentació pertinent per un comunicat d’obres per tal de realitzar una instal·lació 
fotovoltaica amb una potència màxima de 3,04 kWp, amb un pressupost de 6.939,50 
€ (PEM) i s’aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar. 
 
Atès que en data 4 d’agost de 2022 amb registre 2022/5602 presenten la justificació 
de la gestió de residus mitjançant contracte vigent. 
 
Atès que en data 16 d’agost de 2022 amb registre 2022/5765 es comunica la 
finalització de la instal·lació, adjuntant la documentació corresponent. 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, emès amb data 19 de 
desembre de 2022 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de l’import de la diferencia en autoliquidació de 70,97 
€ i la devolució de la garantia de gestió de residus d’import 30,05 € , amb un total 
a retornar al sol·licitant, senyora DADES PROTEGIDES de 101,02 €. 
 
  
Segon.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaiques 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. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció a la Tresoreria Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
 
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Contracte de gestió de restes vegetals amb Explotació Can Quimet SCP 

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té la necessitat de gestionar: 
 

1. Les restes vegetals recollides porta a porta pel servei de recollida (SAVOSA)  
2. Les restes vegetals que genera la brigada municipal i que es dipositen en una 

barca situada al magatzem de la brigada (Can Xena). 
 
Vist  l’informe de la tècnica de medi ambient, que constata que l’Explotació Can 
Quimet, SCP, de Bigues i Riells ofereix aquest servei i que es tracta d’una explotació 
donada d’alta al registre de gestors autoritzats de residus per l’Agència Catalana de 
Residus, que per tant compleix amb tota la normativa i requeriments per a la correcta 
gestió de les restes vegetals.  
 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i signar el contracte tipus proposat per a la gestió de les restes 
vegetals recollides a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
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 
 
 
2.6. Cultura i Festes 
2.6.1. Justificació i reposició de la bestreta de l'Àrea de Festes 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/78 amb data de resolució de 25 de 
febrer de 2022 s’atorga la bestreta de caixa fixa al Sr. MANEL IMEDIO BERNARDO 
per despeses de l’Àrea de Festes de conformitat amb l’establert a l’article 73 del RD 
500/1990 i del 190.3 del RDL 2/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals per poder atendre despeses. 
 
Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 
ús i justificació del 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 de les Bases d’Execució del 
Pressupost 2022.  
 
Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 

 

DECRET  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

2022/78 Manel Imedio Bernardo Àrea de Festes 1000 997,36 

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

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa adjuntat, així com 
les corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 5-338-226092: Festes Populars. Festa Major – 
Hivern – Estiu – Reis – ETC. 
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  JUSTIFICACIÓ BESTRETA FESTES  
1.000,00 
€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 26/7/2022 
Material per DJ de la festa de germanor dels 
Colors 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 50,79 

2 2/8/2022 
Sopars músics SERSONA divendres i sopars 
Canal SET 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 330 

3 2/8/2022 
Barres de pa per botifarrada popular de dijous 
de FM Reyes cash & carry, S.L. B67413120 260,03 

4 2/8/2022 
Rodons de pa per sopar de germanor de 
diumenge de FM 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 326,14 

5 14/12/2022 Material per la cavalcada de reis 2023 
Coaliment Granollers, 
S.A.U. A08615106 30,4 

        TOTAL 997,36 € 

   
 
Segon.- Reposar 500€ dels 1000€ de bestreta de caixa fixa atorgats per Decret 
d’Alcaldia al Sr. Manel Imedio Bernardo. 
 
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 
 
 
2.7. Ensenyament 
2.7.1. Justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana a l'escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 
2022. 
 
Atès que en data 8 de juny de 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni,  va concedir a l’escola La Sagrera de 

Santa Eulàlia de Ronçana una subvenció econòmica 3.004€ anuals, per tal de 
contribuir en el l’assoliment d’un fons material per a dur a terme part de la tasca 
pedagògica del centre, d’acord amb els seus fins. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades corresponen a les despeses per les 

activitats objecte de la subvenció. 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’escola La Sagrera de l’any 
2022. 
 
Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament del  50% 
restant de la subvenció per import de 3.004 euros a l’escola la Sagrera amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 4-323-489012 Conveni col·laboració l’escola la Sagrera en 
concepte de contribució al finançament per l’adquisició d’un fons material per a dur 
a terme part de la tasca pedagògica del centre, d’acord amb el que estableix el 
conveni de col·laboració. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’escola La Sagrera. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.7.2. Justificació de la subvenció atorgada a l’A.F.A. de l'escola La Sagrera 
de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 
Atès que en data 8 de juny de 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La Sagrera de Santa 
Eulàlia pel “Projecte de reutilització de llibres”. 
 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni, va concedir a l’Associació de Famílies 
d’Alumnes de l’escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana l’aportació econòmica 
de 5€ per alumne que participi en el projecte en un import màxim de 2.500 euros. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades corresponen 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 l’Associació de Famílies 
d’Alumnes de l’escola La Sagrera de l’any 2022. 
 
Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament per 
import de 1.445,00 euros a l’AFA de l’escola la Sagrera amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4-323-489013 Conveni col·laboració AFA escola la Sagrera en 
concepte de projecte reutilització de llibres any 2022. 
 
Tercer.- Fer l’ingrés al número de compte DADES PROTEGIDES que han acreditat 
correctament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La 
Sagrera. 



 

JGL2022-43 Ordinari 22-12-2022  Pàgina 15 de 19 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.7.3. Justificació de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana a l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 
2022. 
 
Atès que en data 8 de juny de 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest nou conveni, va concedir a l’escola Ronçana 
de Santa Eulàlia de Ronçana una subvenció econòmica 3.004 euros anuals, per tal 
de contribuir en el l’assoliment d’un fons material per a dur a terme part de la tasca 
pedagògica del centre, d’acord amb els seus fins. 
 

Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades corresponen 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 2022 atorgada a l’escola Ronçana per 
import de 3.004 euros en concepte de contribució al finançament per l’adquisició d’un 
fons material per a dur a terme part de la tasca pedagògica del centre, d’acord amb 
el que estableix el conveni de col·laboració. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’escola Ronçana. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.7.4. Justificació de la subvenció atorgada a l’A.M.P.A. de  L’Escola Ronçana 
de Santa Eulàlia de Ronçana de l'any 2022. 
 

Atès que en data 8 de juny de 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de Santa 
Eulàlia pel “Projecte de reutilització de llibres”. 
 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni, va concedir a l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana l’aportació 
econòmica de 5 euros per a cada alumne que participi en el projecte i amb un màxim 
de 2.500 euros anuals. 
 
Atès que el nombre d’alumnes que han participat en l’ anomenat projecte és d’un 
total de 265 alumnes i, per tant; l’aportació és de 1.325 euros. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades corresponen a les despeses per les 
activitats objecte de la subvenció. 
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana de l’any 2022. 
 
Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament per 
import de 1.325 euros a l’AMPA de l’escola Ronçana amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4-323-489014 Conveni col·laboració AMPA escola la Ronçana en 
concepte de projecte reutilització de llibres any 2022. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola 
Ronçana. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.7.5. Justificació de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana a   l’IES la Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana de 
l'any 2022. 
 
Atès que en data 3 de novembre de 2021 es va aprovar  el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’institut La Vall Del Tenes de  Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Atès que l’Ajuntament, segons aquest conveni, va concedir a l’institut La Vall del 
Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana una subvenció econòmica 3.004 euros anuals, pel 
finançament de material pedagògic inventariable  i/o la formació del personal docent 
autoritzada per la direcció de l’institut. 
 
Atès que la subvenció s’ha de justificar amb documents vàlids que tinguin data 
corresponent al curs acadèmic 2021/2022. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades corresponen 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 l’institut Vall del Tenes 
corresponent al curs acadèmic 2021/2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’institut Vall del Tenes. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.8. Esports 
2.8.1. Proposta de Justificació de subvencions d'activitats esportives 2022 
de les entitats CPSER, CPCM, CE 
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 27 de Juliol 
de 2022, va acordar l’aprovació de les subvencions a les entitats i activitats esportives 
per l’exercici 2022. 
 
Tenint en compte que aquestes tres entitats van percebre un primer pagament del 
75% de la subvenció abans de la seva justificació: 
 

Entitat esportiva Activitat/Programa 
subvenció 
atorgada 
2022 

75% 
subvenció 
pagat 

25% 
subvenció a 
pagar un 
cop 
justificat  

Club Patinatge 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXXVIII Festival 750 562,50 187,50  

Club petanca Can 
Marquès       

Melé Petanca Festa major  458 343,50 114,50  

Club esportiu santa 
Eulàlia 

Casal estiu CE 890 667,50 222,50  

 

 
Vist que les entitats Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana (CPSER), Club petanca 
Can Marquès (CPCM) i Club Esportiu Santa Eulàlia (CE) han aportat la documentació 
justificativa de les despeses corresponents, mitjançant instància, que s’incorpora com 
a annex de l’informe. 
 

ENTITAT ESPORTIVA 
SOL.LICITANT 

registre entrada 

Club Patinatge Santa Eulàlia de 
Ronçana 

2022/8225 

Club petanca Can Marquès       2022/9017 

Club esportiu santa Eulàlia 2022/8465 

 
 
Vist l’informe de la tècnica d’esports. 
 
 
Un cop comprovat que les factures aportades per les entitats Club Patinatge Santa 
Eulàlia de Ronçana (CPSER), Club petanca Can Marquès (CPCM) i Club Esportiu Santa 

Eulàlia (CE) són suficients per justificar les subvencions atorgades:  
 
 

Entitat esportiva Activitat/Programa 
subvenció 
atorgada 
2022 

Despesa 
justificada 

 
Club Patinatge Santa 
Eulàlia de Ronçana 

XXXVIII Festival 750 943,43  
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Club petanca Can 
Marquès       

Melé Petanca Festa 
major  

458 556,56  

Club Esportiu Santa 
Eulàlia 

Casal estiu CE 890 1033,32  

 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Patinatge 
Santa Eulàlia de Ronçana per l’activitat “XXXVIII Festival” de l’any 2022.  
  
Segon.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club petanca Can 
Marquès per l’activitat “Melé Petanca Festa major” de l’any 2022.   
 
Tercer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Esportiu 
Santa Eulàlia per l’activitat “Casal estiu CE” de l’any 2022.   
 
Quart.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i efectuar el segon pagament de 
la subvenció de 187,50 euros a l’entitat Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, de 
114,50 euros a l’entitat Club petanca Can Marquès i de 222,50euros a l’entitat Club 

Esportiu Santa Eulàlia, d’acord amb les Bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia de Ronçana 2022, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489010 Subvencions Activitats Esportives 
del pressupost 2022. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les entitats esportives corresponents. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 
2.9. Joventut 
2.9.1. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESQUIADA JOVE 
 
Atès que el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per 
a l’exercici 2022 de l’Àrea de Joventut (partida pressupostària 9/924/226096 
departament joventut. Pressupostos participatius.) reserva part de la partida per dur 
a terme l’acció Esquiada Jove, després que aquesta fos escollida a l’Assemblea Jove 
de pressupostos participatius 2022. 
 
Vist el cost superior que té cadascun dels serveis que comprenen l’activitat respecte 
a la quantitat reservada en la partida pressupostària. 
 

Vist l’informe del tècnic de l’Àrea de Joventut emès amb data 20 de desembre de 
2022. 
 
Segons estableix l’article 44.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’import dels preus 
públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
No obstant, el punt 2 del mateix article estableix que “Quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus 
públics per sota del límit que preveu l’apartat anterior 
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Vista la necessitat d’aprovar els preus públics de l’activitat Esquiada Jove 2022. 
 
Atès que la JGL és competent per a l’aprovació de modificacions i disposicions relatives 
als preus públics, d’acord amb la delegació acordada pel Ple de la Corporació, 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per l’activitat “Esquiada Jove” 
organitzada pel servei de Joventut, segons les tarifes següents:  

Concepte                                                    Preu 
Bus + forfait + assegurança     40,00€ 

Bus + forfait + assegurança + lloguer de material  60,00€ 
 
Segon.- Publicar aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament, la pàgina 
web i el BOP de la província.  
 
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 
 
I a les 17:30 hores , 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  


