
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 17 de juny de 2019 es va resoldre nomenar els membres integrants 
de la Junta de Govern Local així com delegar per part d’aquesta Alcaldia una sèrie 
d’atribucions en la Junta de Govern Local. 
 
L’article 112 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que la Junta de 
Govern Local celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria del Alcalde o President, dins dels 
deu dies següents a aquell en que aquest hagi designatels membres que la integren 
 
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 (constitució) de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 4 de 
juliol 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 

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de 17 de juny de 2019 de nomenament de 

membres de la Junta de Govern Local i de delegació d’atribucions de l’Alcalde en 

aquest òrgan. 

 
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 prevenció i control 

de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals. 

3 
Declaració de deserta la licitació dels Lots 1 i 4 de les obres de millora de l'itinerari 
"Ruta de la Tordera" al seu pas pel terme municipal de Sant Celoni. 

4 Aprovació, si escau, de la modificació del contracte del servei de neteja i gestió 
dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria. 

5 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres del projecte 
d'adequació de la part antiga del cementiri de la Batllòria, fase 2. 

6 
Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 841 de l'illa Q, 
del cementiri municipal de Sant Celoni, amb motiu de la renúncia de l'hereva del 
títol. 

7 Acordar la subscripció del conveni de la franja de protecció d'incendis forestals del 
barri del Turó del municipi 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 
 


