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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 de juny 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: 
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 3 de juny 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 3 de juny de 2021, la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
1.1. JGL2021/20 Ordinari 27/05/2021 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 27 de maig de 2021, la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques del servei de 
consultoria i gestió laboral de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
el seu organisme autònom.                  
 
2.1.2. Aprovació de l'expedient i els plecs administratius i prescripcions 
tècniques que regiran la contractació dels serveis d'atenció a domicili 
(servei ajuda al domicili i servei de neteja) dels ciutadans de Santa Eulàlia 
de Ronçana.    
 
2.1.3. Adjudicació del subministrament i instal·lació  d'una cortina 
separadora elèctrica al pavelló esportiu municipal     
 
 
2.1.4. Adhesió a l'acord marc de serveis i subministrament d'elements 
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic LOT 2.2 I 2.3    
 
 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures    
Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2021/24 d’import 53.733,30 
euros. 

Segon.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2021/25 d’import 37.746,86 
euros. 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00323 per tractament 
psicològic    
 
2.3.2. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2014/05425 per a la 
represa del subministrament d’aigua potable    
 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social expedient EXP2016/02227 per al 
subministrament d’aigua potable    
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2.3.4. Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis d'ajuda al domicili 
(SAD)    
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovació del canvi de titularitat per a la activitat de Bar-Restaurant, 
ubicat al carrer Camí de Caldes 169.    
 
2.4.2. Autorització per la realització d'un concert Vermut a la Plaça 11 de 
Setembre, cantonada Bar La Bimba    
 
2.4.3. Exp. - Aprovar llicència per la construcció d'un mur escullera, 
estabilització al DADES PROTEGIDES    
 
2.4.4. Exp.2021/540- Aprovar llicència per la construcción d'una piscina al 

DADES PROTEGIDES 
 
2.4.5. Exp.2021/517- Aprovar llicència per l'ampliació de l'habitatge del 
DADES PROTEGIDES    
 
2.4.6. Devolució de l'aval dipositat per garantir el 12% del total del cost 
d'urbanització del PERI Camí de la Serra - condició particular de l'acord de 
la CTUB    
 
2.5. Medi Ambient 
2.5.1. Retorn fiança contracte del servei de manteniment de les franges de 
protecció contra incendis i zones verdes boscoses del municipi dels anys 
2018, 2019 i 2020    
 
2.6. Recursos Humans 
2.6.1. Aprovació de les bases i la convocatòria per la constitució d'una 
borsa de treball de personal educador d'escola bressol    
 
2.7. Ensenyament 
2.7.1. Formalització dels convenis de col·laboració entre l'ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i la comunitat educativa de Santa Eulàlia de 
Ronçana    

 
1. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’escola 
Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana  
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’escola la 
Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Ronçana 
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació 
de Famílies d’Alumnes de l’escola La Sagrera. 
 
 
2.7.2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i el Teatre Auditori de Granollers pel projecte Cantania 
2021    
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3. Propostes urgents 
3.1. 3.0. Serveis Tècnics 
3.1.1. Exp.-Aprovar llicència per la construcció d'una piscina al carrer 
DADES PROTEGIDES 
 
 
 
 
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  


