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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 de gener de 2021 

 

 
 
 
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: 
Toni Peralta 
Sergi Ferrer 
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Telemàticament, essent les 17:00 
hores del dia 28 de gener de 2021, 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 
 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 21 de gener de 2021, la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
1.1. JGL2021/3 Ordinari 21/01/2021 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Pròrroga de la  contractació monitoratge dels cursos organitzats per 
l'Àrea de cultura     
2.1.2. Retorn de la garantia definitiva del contracte de monitoratge dels 
cursos i tallers organitzats per l'àrea de cultura    

2.1.3. Retorn garantia definitiva contracte servei d'informació i dinamització 
juvenil     
2.1.4. Adjudicació dels serveis destinats al projecte del circuit estable de 
cinema català "Cicle Gaudí" de l'Acadèmia del cinema Català    
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de la justificació i cancel·lació de la Bestreta de Caixa fixa 
de la biblioteca.    
2.2.2. Aprovació de la justificació i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa 
de Tresoreria.    
2.2.3. Aprovació de factures - Aprovar les factures , exercici 2020 segons relació 
núm. O/2020/49 d’import 199.625,25 euros i exercici 2021 segons relació O/2021/2 
d’import 21.047,81 euros. 
2.2.4. Aprovació factures generació fotovoltaiques 2020    
2.2.5. Aprovació de l'amortització de préstecs i els seus interessos any 2020    
2.2.6. Aprovació de factura - Aprovar la factura segons relació núm. O/2020/50 
d’import 2.978,29 euros. 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2014/2802 per al 
subministrament elèctric    
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES    
2.4.2. Aprovació de la taxa anual 2020 d'ocupació de via pública de les 
instal.lacions permanents, segons OF núm. 16. 
2.4.3. Exp.2021/84 - Aprovar la llicència per contenvió de talúsamb 
escullera a DADES PROTEGIDES    
2.4.4. Exp.2019/41- Retornar la fiança de les obres de reforma a DADES 
PROTEGIDES 
2.4.5. Aprovació de la proposta de tarifa urbana 2021 pel servei de taxi de 
Santa Eulàlia de Ronçana    
2.4.6. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge de DADES PROTEGIDES    
 
2.4.7. Aprovar la última certificació de les obres de rehabilitació de l'antiga 
biblioteca Sant Jordi    



 

JGL2021-4 Ordinari 28-01-2021  Pàgina 3 de 3 

2.4.8. Aprovació de l'ocupació de via pública de l'entitat OMNIUM CULTURAL 
per informació i recollida de firmes, els dies 29 i 30 de gener 2021    
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Bonificacions deixalleria 2021    
2.6. Cultura i Festes 
2.6.1. Aprovació de la justificació i cancel·lació de la bestreta de Caixa fixa 
de cultura.    
2.6.2. Justificació PAJ festes - capses cartró    
2.6.3. Justificació i cancel·lació bestreta de caixa fixa de l'àrea de festes    
 
2.7. Joventut 
2.7.1. Aprovació i cancel·lació del compte justificatiu de la bestreta de caixa 
fixa de l'àrea de joventut    
2.8. Promoció Econòmica i Turisme 

2.8.1. Acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona dins el “Programa 
Treball, Talent  i Tecnologia" del seu règim de concertació i de la concessió 
d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”    
 
 
S’aproven tots els punts anteriors per UNANIMITAT 
 
 
I a les 17:30, es dóna 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  


