
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
 

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 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 15 de juliol de 
2021, 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 
Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 01.07.2021. . 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L'ALCALDIA 

2 
Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de redacció del 
projecte tècnic , bàsic i executiu, d'un nou equipament municipal destinat a Casal de 
la gent gran de Sant Celoni 

3 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Serveis Integrals 360 Plus 
SL, amb motiu del contracte per a l'execució de les obres de reforma parcial del 
mercat municipal de Sant Celoni, fase 1 

4 
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per la mercantil Transferència 
de Recursos Avançats i Nous Serveis SL, amb motiu del contracte del servei per a 
la redacció del Pla estratègic pel desenvolupament i l'ocupació del Baix Montseny 

5 
Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 1 de l'illa 7 del 
cementiri municipal de Sant Celoni amb motiu de la renúncia del titular. 

6 
Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l‘Aigua (ACA) per 
al finançament de l‘actuació de sanejament en alta “Estació bombament d’aigües 
residuals (EBAR) de la Batllòria”, executada entre el 2010 i el 2017. 

7 
Aprovació inicial del projecte per a la construcció d’una nau destinada a magatzem 
d'espai públic i cultura, a les parcel·les 32 i 33 de la UASU-45 de Sant Celoni. 

8 
Concessió de llicència d'obres majors de reconstrucció i arranjament de la teulada 
de l’habitatge situat a la Plaça del Bestiar, núm. 10 de Sant Celoni. Expedient OM-
47/20 (2020/5165). 

9 
Concessió de llicència d’obres majors de rehabilitar la façana d’edifici unifamiliar 
entre mitgeres existent a la carretera Vella, núm. 19, de Sant Celoni. Expedient OM-
17/21 (2021/1447). 

10 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de 2 nous habitatges 
aparellats situats al Passeig de la Rectoria Vella, 63-65 i 67-69 de Sant Celoni. 
Expedient OM-28/21 (2021/2130). 



11 
Concessió de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per 
materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Joaquim Sagnier, núm. 10 baixos de Sant 
Celoni. Expedient OM-36/21 (2021/2734). 

 
2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres de la Junta de Govern Local i 
als Srs/es Regidors/es convidats. 
 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica 
 
L'alcalde        El secretari  
Raül Garcia Ramírez       Sergi Ribas Beltrán 


