
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 15 de juny de 2015 es va resoldre que la Junta de Govern Local 
tindria sessions ordinàries els dimecres de cada tres setmanes a les 20:00 hores, llevat dels 
períodes de vacances o festius o en cas que coincideixi amb un Ple ordinari, en que l’Alcalde 
podrà suspendre, avançar o ajornar la sessió. 
 
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 24 d'abril de 
2019, a les 20:15 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 JGL de data 

03.04.2019.  

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L’ALCALDIA. 

2 Donar compte de llicències d’obres majors. 

3 
Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 228 de l'illa 13, 
del cementiri municipal de Sant Celoni, amb motiu de la renúncia de la persona 
hereva del títol funerari.  

4 

Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Sant 
Celoni i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de manteniment dels punts de 
descàrrega del sistema unitari neteja de les estacions de bombament d'aigües 
residuals i manteniment dels equips electromecànics.  

5 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant 
Celoni, per al Pla Educatiu d’Entorn dels cursos escolars 2019-2020, 2020-2021, 
2022-2023. 

 
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  
Francesc Deulofeu Fontanillas    Sergi Ribas Beltrán 


