
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 D'OCTUBRE 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 4 d'octubre 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, si escau, de l'expedient de contractació del servei de manteniment de les 
jardineres exteriors de titularitat pública de Sant Celoni. 

4 Aprovació, si escau, de la modificació del contracte del servei de neteja i gestió dels 
residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria. 

5 

Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Aula Abierta, Gestión 
Educativa, SL amb motiu del contracte per a la realització de cursos de formació en 
idiomes estrangers a impartir en el centre de Formació d'adults Baix Montseny-Sax 
Sala 

6 Aprovació de la contractació de l'arrendament operatiu d'un vehicle adaptat al servei 
de Policia Local 

7 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la llar 
d'infants Associació Educativa Auró-Escola Pascual, per a l'establiment de les 
condicions que han d'ordenar la gestió d'ajuts socials per a famílies amb infants 
escolaritzats al 1r cicle d'educació infantil en escoles bressol de Sant Celoni, per al 
curs 2017-2018. 

8 

Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'escola 
Bressol Associació Educativa Auro-Escola Pascual, en l'establiment de les condicions 
que han d'ordenar la reserva de vuit places escolar de 0-3 anys, per a infants amb 
necessitats educatives específiques per al curs 2017-2018 

9 Aprovació inicial del projecte de reforma i rehabilitació de l'edifici Puigdollers. 
 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
Sant Celoni, 29 de setembre de 2017 
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