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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 de maig 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: 
 
Sergi Ferrer, TAG 
Maria Poble, Arquitecta 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
A la Casa Consistorial, essent les 18:30 
hores del dia 20 de maig 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 
 
1.1. JGL2021/18 Ordinari 13/05/2021 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Atorgament dels premis del Concurs d'idees d'arquitectura de la Plaça 11 de 
Setemebre 
2.1.2. Aixecament de la suspensió de pagament del cànon a favor d'aquest 
Ajuntament per part del concessionari de l'equipament municipal del Bar del camp 
de futbol  
2.1.3. Aprovació de l' Adhesió a l'acord marc amb l'ACM en matèria de serveis i 
subministraments d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic. 
2.1.4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport 

Metropolità i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  per a la urbanització de 
l’aparcament d’aportació vinculat a la parada 2527 de la BV-1435 de Santa Eulàlia 
de Ronçana  
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de la justificació i reposició de la bestreta de caixa fixa de Tresoreria 
2.2.2. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/04027 per suport acadèmic 
2.3.2. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts de material escolar del curs 2021-
22, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
2.3.3. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts de sortides escolars el curs 2021-
22 de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
2.3.4. Acord aprovació bases reguladores d’ajuts d’activitats esportives del curs 
2021-22, de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
2.3.5. Aprovació esborrany i signatura del conveni de col·laboració per a 
l’organització i finançament del Casal d'Estiu inclusiu 2021. 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Exp.2021/451- Aprovar llicència per legalitzar linies ET Can Gafa 
2.4.2. Exp.2021/547 - Aprovar la devolució de la fiança de runa de les obres de 

DADES PROTEGIDES 
2.4.3. Aprovació de l'habitatge d’ús turístic situat al DADES PROTEGIDES a nom de 
DADES PROTEGIDES 
2.4.4. Exp.2021/191 - Aprovar la llicència provisional per la construcción d'una caseta 
d'eines a DADES PROTEGIDES 
2.4.5. eXP.2021/370 - Aprovar la llicència d'obres per la construcció d'una piscina al 
DADES PROTEGIDES 
2.4.6. Exp.2021/279 - Aprovar la llicència per fer l'aportació de terra terreny agrícola 
de DADES PROTEGIDES 
2.4.7. Exp.2019/109 - Aprovar llicència per l'ampliació de l'habitatge del DADES 
PROTEGIDES 
2.4.8. Aprovar la comunicación prèvia de primera ocupació 
 
2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Aprovació preu públic de l'espectacle "Una Nit amb el Mag Lari"" 
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2.6. Esports 
2.6.1. Aprovació de l'ocupació via publica per l'esdeveniment esportiu de la Cursa 
Oncodines Trail 
 
 

 
S’aproven tots els punts anteriors per UNANIMITAT 
 
I a les 19 hores , 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  


