
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 13 de març de 
2019, 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 de la JGL de data 
20.02.2019.   

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

2 Donar compte de llicències d’obres majors. 

3 
Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte de les obres de 
renovació del sistema de producció de calor de l'escola Pallerola i Roca de Sant 
Celoni. 

4 
Acordar la subscripció dels convenis amb els titulars de finques afectades per 
l'execució de la franja perimetral de protecció d'incendis al barri del Turó de Sant 
Celoni. 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 
PLENÀRIA (part pública). 

5 Acceptació, si escau, de la proposta de la Mesa de contractació d'adjudicació del 
contracte per a la prestació del servei d'Assistència Multiprofessional (SAM). 

6 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'adequació de la xarxa d'aigua 
potable. 

 
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 
 
 
 


