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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 de desembre de 2020 

 

 
 
 
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 13:00 
hores del dia 23 de desembre de 2020, 
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. Propostes 
1.1. Secretaria 
1.1.1. Acceptació concessió del fons de prestació "Pla de reactivació de l'ocupació per 
l'any 2021" en el marc de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 
 

1.1.2. Aprovació de la certificació corresponent a l’execució i direcció de les Obres 
del 
col·lector d’aigües residuals de Can Met i Can Maset 
 
1.2. Serveis Econòmics 
1.2.1. Aprovació de factures. Aprovar les factures segons relació núm. O/2020/44 
d’import 111.335,65 euros. 

 
1.3. Serveis Socials 
1.3.1. Aprovació conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d'atenció social 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana  
 
1.3.2. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/602 per tractament psicològic 

 
1.3.3. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2012/3821 per suport acadèmic 
 
1.3.4. Ajut econòmic d’urgència social expedient exp. 2020/3096 per  sepeli 
 
1.3.5. Excempció pagament de la mensualitat de lloguer del desembre  i retorn de 
fiança del sub-arrendament del pis de la carretera de Barcelona, 104 3r6a expedient 
2020/03004  

 
1.4. Serveis Tècnics 
1.4.1. Exp.2020/452 - Aprovar llicència d'ampliació de l'habitatge del DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.2. Exp.2019/986 - Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 

 
1.4.3. Exp.2019/107 - Arpovar la fiança de runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.4. Exp.2019/109 - Arpovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.5. Exp.2019/107 - Arprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 

PROTEGIDES 
 
1.4.6. 2019/102 - Arpovar la devolució de la finaça de runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.7. Aprovar la devolució de fiança de runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.8. Exp.2019/108 - Aprovar la devolució de la fiança de runa de l'habitatge de Ca 
l'Ermità nou 

 



 

JGL2020-46 Ordinari 23-12-2020  Pàgina 3 de 4 

1.4.9. Exo,2019/1128 - Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.10. Aprovar la devolució fiança runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.11. Exp.2019/132- Aprovar la devolució de la fiança runa del DADES 
PROTEGIDES 

 
1.4.12. Exp.2019/114 - Aprovar devolució fiança runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.13. Exp.2019/111- Devolució finaça runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.14. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge de 
la DADES PROTEGIDES 

 
1.4.15. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES 
 
1.4.16. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES 
 

1.4.17. Aprovació per la instal·lació de jardineres mòbils paravents a la terrassa del 
Bar-Restaurant la Bimba al DADES PROTEGIDES 
 
1.4.18. Exp.2019/117 - Aprovar la devolució de la fiança de runa DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.19. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 
DADES PROTEGIDES 

 
1.4.20. Exp.2019/108- Aprovar la devolució de la fiança de runa del carrer DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.21. Exp.2019/109- Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 
 

1.4.22. Exp.2019/111 - Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.23. Exp.2019/113- Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES 
PROTEGIDES 
 
1.4.24. Exp.2019/118- Aprovar la devolucióp de la fiança de runa del DADES 

PROTEGIDES 
 
1.4.25. Aprovar la devolució de la fiança de runa del DADES PROTEGIDES 
 
1.4.26. Aprovació baixa de l’activitat de Bar-Cafeteria a la Plaça de l’Ajuntament, 3 
a nom de DADES PROTEGIDES 
 
1.4.27. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del 

DADES PROTEGIDES 
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1.5. Medi Ambient 
1.5.1. Pagament aportació conveni ADF l'Alzina 2020 
 
1.6. Ensenyament 

1.6.1. Aprovació del compte justificatiu i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa de 
l'àrea d'educació  (Escola bressol L'Alzina, Cristna Vico) 
 
1.7. Esports 
1.7.1. Proposta atorgament i justificació de subvencions a esportistes individuals 
2020 
 

1.8. Promoció Econòmica i Turisme 
1.8.1. Aprovar l'execució conjunta del programa REEMPRESA a nivell local (2020-
2023) donant suport a l'ajuntament de Caldes de Montbui com a Centre Local de 
Serveis a les Empreses 
 
1.8.2. Assignació parada Mercat setmanal 
 

S’aproven tots els punts anteriors per UNANIMITAT  
 
I a les 13:30, 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  


