
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 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 22 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 modificació del contracte signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’empresa Pertegàs Expressió SL, per a la gestió del servei del Centre Municipal 
d’Expressió 

4 Modificació de les Bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a l’any 2017 

5 Aprovació de les Bases Reguladores de la Cessió d’habitatge d’inclusió Social, 
promogut per l’Ajuntament de sant Celoni 

6 Aprovació de les Bases Reguladores dels Serveis d’Atenció Domiciliaria de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 

7 
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació  

8 Aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració per al 
manteniment del camí de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre 

9 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al 
desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” 

 

Aprovació de preus públics  
(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) 
 

10 Preus públics de les diferents modalitats de servei no contemplats com a bàsics, del 
Centre municipal d’esports sot de les Granotes, per a la temporada 2017-2018. 

11 Preus públics per a la realització del servei d’entrenaments personals al Centre 
municipal d’Esports Sot de les Granotes 

12 Preus públics per a les activitats organitzades pel 1r trimestre de 2017 del Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny 

13 Modificació dels preus públics del Servei Local de Teleassisténcia 
14 Aprovació de les tarifes de la concessió del servei del Tanatori municipal 

15 Aprovació de l’expedient de contractació del servei de revisió i manteniment de 
l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions municipals 

16  Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació de l’arrendament del 
local municipal situat a la planta baixa de l’edifici de la Ctra. Vella 40-42 de Sant Celoni 

17 Declarar deserta la licitació del servei de bar restaurant de l’Ateneu municipal 
18 Desestiment licitació obres de remodelació de la Plaça Josep M. Alfaras 

 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
 
Sant Celoni, 21 de febrer de 2017 
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