
 
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 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 12 de desembre 
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 28.11.2019. 

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

2 
Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei de monitoratge per 
al programa municipal d'activitat física per a la gent gran que organitza l'Ajuntament 
de Sant Celoni. 

3 Aprovació de la modificació de la contractació del servei d'assegurances de danys a 
edificis i instal·lacions. 

4 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Audingintraesa SA, amb 
motiu del contracte per al control de la gestió del servei d'explotació, conservació i 
manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals.  

5 
Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte del servei per a la revisió i 
el manteniment dels sistemes de detecció i extinció d'incendis en equipaments 
municipals.  

6 Autorització i disposició de la despesa relativa a la primera pròrroga del contracte 
derivat de l'Acord marc de subministrament de gas natural (Exp. 2018.02-D1). 

7 Aprovació de l'oferta d'Ocupació Pública parcial relativa al personal funcionari de 
l'any 2019. 

8 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'escola La Salle i l'Ajuntament de Sant 
Celoni en relació amb el projecte de servei comunitari, emmarcat en el Pla Educatiu 
d'Entorn 2019-2023. 

9 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Celoni per a 
la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de 
Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori 
sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria 2020-2023. 

10 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d'un Centre de 



 
Documentació del Parc del Montnegre-Corredor. 

11 
Aprovació de la modificació de la llicència d'obres de reforma i ampliació de l’edifici 
entre mitgeres situat al carrer de Sant Joan, núm. 31, de Sant Celoni. Expedient 
MOD OM-42/16 (2019/4724). 

12 
Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per reforma i 
ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Santa Rosa, núm. 
55, de Sant Celoni. Expedient OM 34-19 (2019/5618). 

13 
Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d’obres de reforma interior 
d'un habitatge i connexió a clavegueram al carrer Major, núm. 175, de Sant Celoni. 
Expedient OM-26/19 (2019/4730). 

14 
Denegació de la modificació de la llicència d'obres de reforma, per canvi d’ús de 
local a habitatge, al carrer Alguersuari, núm. 1-3 cantonada amb carretera Vella, 
núm. 30, de Sant Celoni. Expedient MOD OM-16/18 (2019/4821). 

 
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'alcaldessa accidental       El secretari  
Anaïs Medina Terradas       Sergi Ribas Beltrán 
 
 


