
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 desembre 
de 2018, a les 19:30 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 de la JGL de data 
29.11.2018.   

   TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 
L’ALCALDIA. 

2 Donar compte de llicència d’obres majors. 

3 Adjudicació, si escau, del contracte d'obres de construcció d'una coberta parcial a 
la pista poliesportiva de l'Escola Montnegre de la Batllòria. 

4 
Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació, per lots, de les obres de 
millora de l'itinerari "Ruta de la Tordera" al seu pas pel terme municipal de Sant 
Celoni. 

5 Pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja de la xarxa municipal 
de sanejament en baixa de Sant Celoni. 

6 
Imposició, si escau, de penalitat a la mercantil Folch SA per no haver donat 
compliment adequat al requeriment de documentació que estableix l'article 150 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

7 
Aprovació, si escau,  de l'expedient per a la contractació del servei d'assistència 
tècnica per a la direcció facultativa de les obres de reforma de la  instal·lació de 
calefacció i aire condicionat de l'escola bressol municipal "El Blauet".  

8 Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte per al 
subministrament del càtering del menjador de l'escola bressol municipal "El Blauet". 

9 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i 
l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de l'Oficina d'Habitatge d'àmbit 
supramunicipal i del conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social d'habitatges d'àmbit supramunicipal per a l'any 2019. 

10 

Aprovació de la segona 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. 

11 Aprovació del conveni regulador de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni 



i l'Associació de propietaris forestals del Montnegre i el Corredor que regirà 
l'execució del Pla Marc de millora de les finques municipals de Cal Batlle.  

12 Aprovació de l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Servei català de 
trànsit i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària. 

 
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 
 
 


