
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE DESEMBRE 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 20 de desembre 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 inicial del projecte d'arranjament del passeig Francesc Fullà, "Xumbo" al 
terme municipal de Sant Celoni. 

4 
Aprovació, si escau, de la continuïtat del contracte formalitzat amb l'empresa CLD, 
Servicios Urbanos de tratamientos de residuos, SL, per a la prestació del servei de 
recollida i transport de residus. 

5 

Aprovació, si escau, de l'adhesió a la pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, 
SAU. 

6 

Aprovació, si escau, d'adhesió a la tercera pròrroga del contracte derivat de l'acord 
marc de subministrament de Gas Natural destinat a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa 
Energia, SAU. 

7 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per al 
subministrament d'una reixa de desbast per a l'estació depuradora d'aigües residuals 
de Sant Celoni. 

8 
Aprovació del conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 
per a la distribució de despeses  de la fase IIa del Centre Municipal d'Esports Sot de 
les Granotes, per a l'any 2017. 

 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
Sant Celoni, 15 de desembre de 2017 
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