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.
2.En el DOGC de 3 de maig de 2021, s'ha publicat la Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut publica per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
L’article 6 de la citada resolució obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a
limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible i preveu que s’ha d’implementar
treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a
distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la.
En base a l’esmentada normativa i tenint en compte l’actual situació epidèmica a Catalunya, es
considera adient la celebració de la sessió de la present Junta de Govern Local de manera
telemàtica.
3. La celebració de les sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats de govern ve avalada
perla següent normativa:
- Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que en la Disposició
Final Segona modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,afegint un nou apartat 3 a l'article 46.
- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, Disposició Addicional Tercera.
Ambdues normes preveuen que en casos de situacions excepcionals de força major, de greu
risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada
el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les
Entitats Locals, l’Alcalde ha d’apreciar la concurrència de la situació descrita per tal que els
esmentats òrgans col·legiats puguin reunir-se telemàticament.
La situació abans esmentada sobre el COVID-19 justifica que la present sessió es celebri
deforma telemàtica.
Fonaments de dret:
- Article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1,
80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

- Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que en la Disposició
Final Segona modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,afegint un nou apartat 3 a l'article 46.
- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, Disposició Addicional Tercera.
- Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures
en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
RESOLC:
1. Apreciar que concorre un supòsit de greu risc col·lectiu que impedeix o dificulta de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans
col·legiats de les Entitats Locals com a conseqüència de la situació descrita en la part
expositiva de la present resolució.
2. Convocar sessió ordinària, que es realitzarà de forma telemàtica, de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament a dur a terme el dia 6 de maig de 2021 a les 09:30 hores, a la fi de
resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent ordre del dia:
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Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 22.04.2021.
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE
L’ALCALDIA
Aprovació inicial del “Projecte de reurbanització de la plaça de la Vila.
Denegació, si escau, del retorn de la garantia definitiva dipositada per
Armengol&Ros, Consultors i Associats, SLP, en el contracte de la direcció
facultativa de les obres de reforma de la instal·lació de calefacció i aire condicionat
de l'escola bressol "El Blauet".
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental
i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a
l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2020-2021.
Concessió de llicència de canvi d'ús de local a habitatge i obres de reforma per
materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Barcelona, núm.12 baixos de Sant Celoni.
Expedient OM-12/20 (2020/1156).
Concessió de llicència d'obres majors de reforma d'un habitatge existent situat a la
Carretera Vella, núm.46 de Sant Celoni. Expedient OM-4/21 (2021/470).
Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús particular al
carrer Esteve Cardelús, núm.12 de Sant Celoni. Expedient OM-3/21 (2021/282).
Concessió de llicència d'obres majors de reforma i ampliació d'habitatge existent
situat al carrer Santa Anna, núm.20 de Sant Celoni. Expedient OM-6/21 (2021/536).
Concessió de llicència d'obres majors de construcció de nou habitatges unifamiliars
en filera al carrer Marinada, núm.50-66 de Sant Celoni, a nom de NB habitatges, SL.
Expedient OM-5/21 (2021/516).
Concessió de llicència d'obres majors per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat a
l'Escola Josep Pallerola i Roca situada al carrer Consolat de Mar, s/n , de Sant
Celoni, a nom del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Expedient OM-20/21 (2021/1531).
Concessió de llicència d'obres majors d'instal·lació de plaques solars tèrmiques
integrades en coberta i maquinària a interior casa situada a la masia Can Puig de
Fuirosos de Sant Celoni. Expedient OM-20/20 (2020/1494).
Concessió de llicència d'obres majors d'instal·lació solar fotovoltaica per
autoconsum, construcció d'un porxo i instal·lació de clima a la carretera de Campins,
núm. 39 de Sant Celoni. Expedient OM-13/21 (2021/1029).

3. 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
Raül Garcia Ramírez

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

