
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica  
 

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 19 de juliol 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, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny 
de 2018. 

2 Donar compte de llicència d’obres majors. 

3 
Retorn, si escau, de les garanties definitiva i complementària dipositades per 
GrupMas Edificació SL, amb motiu del contracte per a l'execució de les obres de 
rehabilitació de l'edifici del cafè de l'Ateneu Municipal. 

4 
Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 
 (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament d'integració 
social o manca d'autonomia personal de Sant Celoni. 

5 

Aprovació de la quarta addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per actuacions dins el programa proeducar en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn per a l’any 2018. 

6 

Ratificació de la resolució d’alcaldia número 2018/1306 d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes 
de l'Institut Baix Montseny. Curs 2017-2018. 

7 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de remodelació de 
la plaça Josep Mª Alfaras de Sant Celoni. 

8 

Aprovació, si escau, de la correcció d'error de l'acord pres per la Junta de Govern 
Local de data 20.12.2017, on s'aprova l'adhesió a la tercera pròrroga del contracte 
derivat ( Exp 2014.03-D1) 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 ( Exp.2014.03) 

9 
Aprovació del nou conveni subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la cessió de la gestió de l’ús de quatre 
Habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència. 

10 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Comitè 
comarcal de l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, per a la realització 



d’activitats d’interès social i comunitari, durant l’any 2018. 
 
 
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 
 


