
 
 
 

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 5 de setembre 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: 
 

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

1 
Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb de la Cruz, Advocats 
Urbanistes SLP, per a la prestació del servei d'assistència i defensa jurídica i judicial 
de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

2 

Adquisició d'un vehicle elèctric Nissan Nueva e-NV200 combi a adscriure a l'Àmbit 
de Comunitat, en el marc del sistema d'adquisició centralitzada destinada a ens 
locals, que promouen l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i de l'Acord marc de mobilitat sostenible, integrat en 
l'esmentat sistema. 

3 

Adquisició d'un vehicle elèctric Nissan Leaf  a adscriure a l'Àrea de Seguretat 
Ciutadana, en el marc del Sistema d'adquisició centralitzada a ens locals, que 
promouen l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català  pel 
Desenvolupament Local i de l'Acord marc de mobilitat sostenible, integrat en 
l'esmentat sistema. 

4 

Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Escola 
Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0–3 anys, per a 
infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2019-2020. (Expedient 
núm. 2019/4579). 

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

5 Aprovació dels preus públics per a la programació A l’Ateneu 2019 del 2n semestre. 
 
 
 



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 
Raül Garcia Ramírez      Albert Puig Tous 
 


