
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE MAIG 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 dijous 18 de maig de 2017, a les 19:45 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 Aprovació del Pla de Seguretat i salut de les obres de renovació del sistema de 
producció de calor de l’escola Josep Pallerola 

5 Aprovació inicial del projecte de construcció de 110 nínxols i 72 columnaris al 
cementiri municipal de Sant Celoni 

6 
Aprovació de l’expedient de contractació del servei de revisió i manteniment dels 
sistema de reg automàtic de la gespa artificial del camp municipal d’esports de Sant 
Celoni 

7 
Aprovació de l’expedient de contractació del servei per a la realització de cursos de 
formació acadèmica en idiomes estrangers a impartir en el centre municipal de 
formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala 

8 Aprovació del retorn de garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per al 
subministrament de 100 contenidors metàl·lics de segona mà 

9 Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de manteniment i 
reparació dels vehicles municipals 

10 
Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la formulació de les orientacions 
estratègiques per al desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la redacció del 
Pla d’ordenació urbanístic municipal 

 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
Sant Celoni, 17 de maig de 2017 
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