
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

Sant Celoni, 16 de febrer de 2018 
 

Identificació de l’expedient: 
 
Convocatòria de sessió de la Junta de Govern Local 
 
Fets: 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 15 de juny de 2015 es va resoldre que la Junta de Govern Local 
tindria sessions ordinàries els dimecres de cada tres setmanes a les 20:00 hores, llevat dels 
períodes de vacances o festius o en cas que coincideixi amb un Ple ordinari, en que l’Alcalde 
podrà suspendre, avançar o ajornar la sessió. 
 
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos. 
 
Fonaments de dret: 
 
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
RESOLC: 
 
1. Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 21 de febrer de 
2018, a les 20:00 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau,dels punts inclosos en 
el següent ordre del dia: 
 

1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de gener  i de l'acta 
de la sessió extraordinària i urgent del dia 6 de febrer de 2018. 

  2 Donar compte de llicència d’obres majors. 

3 

Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de revisió i 
manteniment del rocòdrom del pavelló d'esports " Sot de les Granotes" i de les 
escales d'evacuació i les grades motoritzades del pavelló d'esports " 11 de 
setembre". 

4 Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de manteniment i 
revisió dels sistemes de climatització instal·lats en equipaments municipals. 

5 Declarar deserta la licitació del contracte per al subministrament de biocombustible 
per a les calderes de biomassa de dos equipaments municipals. 

6 
Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei de recollida, 
acolliment i assistència d'animals de companyia abandonats al municipi de Sant 
Celoni.  

7 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a 
la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d'animals de companyia 
abandonats al municipi de Sant Celoni. 

8 
Retorn, si escau, de les garanties definitiva i complementària dipositades amb 
motiu del contracte per a l'execució de les obres d'arranjament de les mesures 
correctores contra incendis a la Cambra agrària. 

9 
Aprovació del conveni de col·laboració de l'administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament amb l'Ajuntament de Sant 
Celoni en matèria de Serveis educatius durant l'any 2018. 

10 

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la inclusió de personal de l'ens local com a 
docents ocasionals de les accions formatives organitzades per la Diputació de 
Barcelona. 

11 
Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Celoni  i la propietat de la finca 
situada al marge esquerre del Pertegàs ( zona de Can Sagristà), per a la creació i 
execució d'un acord de custòdia del territori per a l'ús públic, la plantació d'arbres 



descendents  d'arbres monumentals i la conservació del patrimoni en aquesta finca. 
 
 
2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres de la Junta de Govern Local i 
als Srs/es Regidors/es convidats. 
 
L'alcalde      El secretari 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Sergi Ribas Beltrán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


