
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2017 

 
DECRET.- Conforme a les facultats que m’atorga l’article 41.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, decreto que es convoqui sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el dimecres 1 de febrer  de 2017, a les 20:00 hores del 
vespre, a la sala de plens municipal, amb el següent ordre del dia:     
 
1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
  2 Donar compte de llicència d’obres majors 

3 Aprovació de la prorroga del contracte  per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment dels aparella elevadors dels edificis municipals 

4 
Aprovació de la classificació de les empreses presentades a la licitació de les obres de 
renovació del sistema de producció de calor de l’escola Josep Pallerola i Roca, i 
adjudicació condicionada del contracte 

5 
Aprovació de la classificació de les empreses presentades a la licitació del contracte 
del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la 
Batllòria, i adjudicació condicionada del contracte 

6 
Aprovació de l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) per a les 
persones i/o famílies amb dificultat de desenvolupament o d’integració social o manca 
d’autonomia personal 

7 
Aprovació de preus públics per al sopar de Carnestoltes 2017 
(Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és 
pública pel que fa aquest punt a l’ordre del dia) 

8 
Aprovació de preus públics per als espectacles de las programació a L’Ateneu 2017 
(Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és 
pública pel que fa aquest punt a l’ordre del dia) 

9 
Aprovació del Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni 

10 
Aprovació del Conveni de col·laboració de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni en matèria de Serveis Educatius durant l’any 2017 

11 Aprovació del text de les bases del concurs Sant Celoni Robotseny curs 2016-2017 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
 
Sant Celoni, 31 de gener de 2017 
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