
 
  

 
 

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 acord del Ple de data 11 de juliol de 2019 es va establir que la Junta de Govern Local 
tindria sessions ordinàries cada dues setmanes, els dijous no festius a les 09.30 hores, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament.  
 
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 Basesde 
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 17 d'octubre de 
2019, a les 9:30 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 Junta de 
Govern Local de data 03.10.2019. 

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

2 Aprovació de l’expedient per adquirir dos habitatges –el situat a la planta baixa i a la 
primera planta- de Can Canyes, ubicats a la Plaça dels Estudis núm. 12. 

3 
Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació, per lots, del servei per a la 
prestació per part d'empreses especialitzades dels treballs de serralleria i 
lampisteria en edificis municipals i espais públics de Sant Celoni. 

4 Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de Biomassa de dos equipaments municipals.  

5 

Modificació, si escau, de l'acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 
03.10.2019, relatiu a la declaració de l'extinció dels drets funeraris sobre un nínxol 
del cementiri municipal de la Batllòria, amb motiu de la renúncia de l'hereva de la 
titular.   

6 

Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Corporación CLD, Servicios 
Urbanos  de Tratamiento de Residuos, SL, amb motiu del contracte del servei de 
recollida i transport de  les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró 
i residus de voluminosos al municipi de Sant Celoni. 

7 
Retorn, si escau , de la garantia definitiva dipositada per Rogasa, Construcciones y 
Contratas, SAU, amb motiu del contracte d'obres per a la millora de l'accessibilitat 
en quatre indrets de la via pública del nucli urbà de Sant Celoni. 

8 
Aprovació de l’acord entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la conservació, manteniment i gestió del risc d’inundacions dels 
elements que constitueixen les superestructures de la passarel·la sobre la C-35 i de 



 
la passarel·la adossada al pont de la C-35 sobre la riera de Pertegàs.  

9 

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 per als alumnes de l’ Institut Baix Montseny de Sant Celoni residents a La 
Batllòria per al curs 2018-2019. 

10 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, la 
Institució Germans Escoles Cristianes, la qual és titular del centre La Salle, i 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, per al desenvolupament del Projecte Espai, per als cursos del 2019-
2020 al 2022-2023.    

11 
Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud de canvi d'ús i obres de 
reforma per habilitar local en habitatge al carrer Doctor Trueta, núm. 26, de Sant 
Celoni. Expedient OM-3/19 (2019/804). 

 
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  
Raül Garcia Ramírez      Sergi Ribas Beltrán 
 
 
 
 


