
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 3 d'abril de 2019, 
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 
13.03.2019.   

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

2 Donar compte de llicències d’obres majors. 

3 Aprovació, si escau, de la renúncia del nínxol 43 de l'illa 1 del cementiri de Sant 
Celoni sol·licitada pel titular Sr. Joan Olivé Farré. 

4 Desestimació de la sol·licitud de revisió dels preus del contracte del servei de 
jardineria i neteja d'espais verds públics del municipi de Sant Celoni. 

5 Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte de reasfaltat de 
varis carreres del nucli urbà de Sant Celoni. 

6 

Adjudicació, si escau, del Lot 1 (Direcció facultativa) i declaració de deserta la 
licitació dels Lots 2 (Direcció executiva) i 3 (Coordinació de Seguretat i Salut) del 
servei d'assistència tècnica de les obres de construcció d'una coberta parcial a la 
pista poliesportiva de l'Escola Montnegre de la Batllòria. 

7 
Aprovació de l'actuació de Sorea de les obres i instal·lacions desenvolupada en el 
projecte per a la instal·lació del sistema de telelectura als comptadors municipals 
de reg i control de xarxa al municipi de Sant Celoni. 

8 

Aprovació, si s’escau, de la modificació del punt segon, autorització i disposició de 
la despesa per l’any 2018, de l’acord de continuïtat près per la Junta de Govern 
Local de data 20.12.2017, del contracte formalitzat amb Corporacion CLD, 
Servicios Urbanos de Tratamientos de Residuos, SL per a la prestació del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, 
cartró i residus voluminosos. 

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

9 
Aprovació de les tarifes de les diferents modalitats de serveis no contemplats com a 
bàsics del Centre Municipal d'Esports Sot de les  Granotes, per a la temporada 
2019-2020. 



10 Aprovació del preu públic a l'Escola Bressol Municipal El Blauet de les activitats 
d'arts escèniques. 

 
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 accidental 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Albert Puig i Tous 


