
 
 
 

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 12 de juny de 2021, s'ha publicat la Resolució SLT/1840, de 11 de juny, 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 4 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/1840/2021, de 11 de juny, 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 17 de juny 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: 
 

1 
Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 03.06.2021. 

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

2 
Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per la prestació del servei de 
registre i gestió de dominis d'internet de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

3 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Construccions Deumal, SA, 
amb motiu del contracte per a l'execució de la segona facse de les obres 
d'adequació de la part antiga del cementiri de la Batllòria. 

4 

Aprovació, si escau, de l'inici de l'expedient de contractació per a l'adquisició 
d'equips informàtics a través de l'acord marc de subministrament d'equips 
informàtics i determinades llicències de programari amb destinació als ens locals de 
Catalunya, que promou l'Associació Catalana de Municipis. 

5 
Aprovació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la Societat Española d’Ornitologia (seo/birdlife) per a la realització 
d'actuacions de custòdia del territori a l’estany de les Llobateres. 

 
6 

Aprovació definitiva del projecte constructiu d’ampliació de la secció del torrent de 
Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni. 

7 
Aprovació de l’expedient per a la contractació de l’arrendament de quatre habitatges 
per l’Ajuntament de Sant Celoni per a destinar-los a finalitats socials. 

8 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació amb l’Ajuntament de Sant Celoni 
en matèria de Serveis Educatius, any 2021. 

9 

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 no 
obligatori dels alumnes de l’Institut Baix Montseny i gratuït per les famílies per al 
curs 2020-2021. 

10 

Aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Sant Celoni relatiu a l’assumpció i repartiment de les despeses de funcionament i 
manteniment de l’Institut Escola Pallerola-secundària curs 2020-2021 de Sant 
Celoni. 

11 
Concessió de llicència de canvi d'ús de local a habitatge i obres de reforma per 
materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Vallès, núm.19, baixos de Sant Celoni.  



 
Expedient OM-32/21 (2021/2408). 

12 
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. 3, baixos 2ª de Sant Celoni. 
Expedient OM-31/21 (2020/2304). 

13 
Concessió de llicència d'obres majors de construcció de piscina al carrer Narcís 
Monturiol, núm. 12 de Sant Celoni. Expedient OM-29/21 (2021/2170). 

14 
Concessió de llicència d'obres majors de construcció de piscina al carrer Milà i 
Fontanals, núm. 106 de la urbanització Royal Park. Expedient OM-30/21 
(2021/2174). 

 
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        El secretari  
Raül Garcia Ramírez       Sergi Ribas Beltrán 
 
 
 
 
 
 
 


