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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 de maig 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: 
Toni Peralta 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Telemàticament, essent les 17:00 
hores del dia 28 de maig 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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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 21 de maig de 2020,  
 
1.1. JGL2020/19 Ordinari 21/05/2020 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació inicial Pla Especial Urbanística de Bionutrició Cooperació SL     
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures. Aprovar les factures segons relació adjunta núm. 
O/2020/19 d’import 80.619,10 euros. 

 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Reconversió de l’ajut sortides escolars tercer trimestre curs 
2019/2020 en ajut econòmic per llibres escolars curs 2020-2021 escola La 
Sagrera    
 
2.3.2. Reconversió de l’ajut sortides escolars tercer trimestre curs 
2019/2020 en ajut econòmic per llibres escolars curs 2020-2021 Institut 
Vall del Tenes    
 
2.3.3. Reconversió de l’ajut sortides escolars tercer trimestre curs 
2019/2020 en ajut econòmic per llibres escolars curs 2020-2021 escola 
Ronçana    
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Es proposa autoritzar ocupació via pública al DADES PROTEGIDES 
 
2.4.2. Aprovació per la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
    
2.4.4. Aprovació de la Instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 

 
2.4.5. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.6. Aprovar la comunicación prèvia de primera ocupació de l'habitatge del 
carrer Brucs,  i la devolució de la fiança d'obres d'import     
 
2.4.7. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.8. Exp.2019/166- Aprovar llicència d'obres per la construcción d'un 
porxo al DADES PROTEGIDES 
 
2.4.9. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
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2.4.10. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.11. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.12. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.13. Aprovació de la  instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.14. Certificació de no activitat del local/estudi del DADES PROTEGIDES 
 

2.4.15. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.4.16. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’habitatge del DADES PROTEGIDES 
 
2.5. Esports 
2.5.1. Proposta Convocatòria Subvencions Entitats i Activitats Esportives 
2020    
 
2.5.2. Proposta aprovació de les bases específiques per a la concessió de 
subvencions a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia de Ronçana i 
la convocatòria pública per l'exercici 2020    
 
2.6. Promoció Econòmica i Turisme 
2.6.1. Aprovació d’Addenda 2020 al conveni regulador de la subvenció a 
l'associació de comerciants "Ronçana Comerç Actiu" per l'execució de les 
actuacions de dinamització comercial per l'any 2020    
 
2.6.2. Aprovació del contracte menor per la gestió del Mercat setmanal    
 
 

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  


