
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 D’ABRIL 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 26 d’abril  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 l’esmena de contribucions especials imposades amb motiu de la 
urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni 

4 
Desistiment de la contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultat de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia 
personal. 

5 Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’adequació de l’equipament 
municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús polivalent 

6 Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’adequació i millora de 
l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli urbà de Sant Celoni. 

7 Adjudicació del contracte per a la prestació del servei de revisió i manteniment de 
l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives municipals  

8 Retorn de les garanties definitiva i complementària dipositades amb motiu de 
contracte de les obres d’urbanització d’un tram de la carretera vella de Sant Celoni 

9 
Denegació del retorn de garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a la 
direcció d’execució material de les obres de construcció de l’edifici de la unió 
Batllorienca 

10 Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats pel segon trimestre 
del 2017 del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 

11 Aprovació de preus públics per la sortida cultural a la Cooperativa de La Fageda i 
Santa Pau 

12 Aprovació del preus púbics per la sortida cultural a les Termes i al Decumanus Baetulo 
(Museu de Badalona) 

13 Aprovació de preus públics per a la sortida cultural a Peratallada i al poblat ibèric 
d’Ullastret 

 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
 
Sant Celoni, 25 d’abril de 2017 
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