
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETEMBRE 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 13 de setembre 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 
Adjudicació, si escau, del contracte del servei d'operació i manteniment de 8 estacions 
de bombament i de 13 punts de sobreeiximent d' aigües residuals i/o pluvials de la 
xarxa municipal de sanejament. 

4 Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei d' assistència i 
defensa jurídica i judicial de l' Ajuntament de Sant Celoni. 

5 
Incoació d' expedient per a modificar el contracte per a la prestació del servei de 
neteja i gestió dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria 
adjudicat a Lacera, servicios y mantenimiento, s.a. 

6 Adjudicació, si escau, del contracte del servei revisió i manteniment del sistema de reg 
automàtic de la gespa artificial del camp municipal d' esports de Sant Celoni. 

7 
Aprovació del protocol addicional per a l'any 2017 del conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental 2015-2017 

8 
Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a la gestió dels serveis 
pel foment i l'ordenació de l'ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i del Parc 
Natural del Montseny 

9 
Denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a 
l'execució de les obres d'aplicació del pla director d'enllumenat públic de Sant Celoni, 
primera fase. 

10 
Denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a 
l'execució de les obres d'aplicació del pla director d'enllumenat públic de Sant Celoni, 
segona fase. 

 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
 
Sant Celoni, 6 de setembre de 2017 
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