
 
   

 
 

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 31 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 17.10.2019. 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L’ALCALDIA. 

2 

Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació del servei de monitoratge 

per al programa municipal d'activitat física per a la gent gran que organitza 

l'Ajuntament de Sant Celoni. 

3 
Incoació d’expedient per a modificar el contracte per a l’execució de les obres de 
reforma i rehabilitació de l’edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l’Àrea de 
serveis a les persones. 

4 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i 

l'Associació Montseny Guilleries per a la subvenció d'activitats durant el 2019. 

5 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el Comité 
Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per  la realització 
d'activitats d'interès social i comunitari, durant l'any 2019. 

6 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'entitat 
Càritas Diocesana Parroquial de Sant Celoni, per a la subvenció d'activitats durant 
els anys 2018 i 2019. 

7 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el Comité 
Comarcal de l'Associació Neurològica Amics Baix Montseny, per a la realització 
d'activitats d'interès social i comunitari durant l'any 2019. 

8 
Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres de reforma i 
ampliació d'edifici plurifamiliar existent al carrer de Joaquim Sagnier, núm. 19, de 
Sant Celoni. Expedient OM-16/19 (2019/2523). 

9 
Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres de construcció 
d'habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de la Fageda, núm. 4 de Can Sans, d'aquest 



 
terme municipal.Expedient OM-13/19 (2019/2154). 

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

10 
Aprovació de reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel 
treballador municipal Sr. Agustí Font Borderas. 

11 
Aprovació de reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per la  
treballadora municipal Sra. Sandra March Cuadras. 

12 
Aprovació de preus públics per la venda de material de suport del joc de geocerca 
"Els secrets del bosc" i material de divulgació cultural sobre el Ball de Gitanes de 
Sant Celoni. 

 
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 
 
  
   


