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 Basesde
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 9 de setembre 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:
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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 29.07.2021.
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE
L'ALCALDIA.
Adjudicació, si escau, dels contractes 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.
Aprovació, si escau, de la contractació amb la companyia Fiatc, Mutua de Seguros y
Reaseguros, de l'assegurança de nous vehicles adquirits per l'Ajuntament de Sant
Celoni.
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Centroplag SL, amb motiu
del contracte del servei de control i gestió del tractament fitosanitari als espais
públics del municipi de Sant Celoni.
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Talleres Palautordera, SA,
amb motiu del contracte del servei de revisió i manteniment de l'equipament esportiu
i complementari de les instal·lacions esportives municipals.
Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de les obres d'ampliació del
torrent de Telleda de Sant Celoni.
Aprovació del conveni regulador de la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant
Celoni i l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, que regirà
l'homologació per al certificat de Professionalitat AGAR0 108 Aprofitaments forestals
i el seu desenvolupament.
Expedient sancionador per infraccions a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos (exp. 2021/1073).
Aprovació definitiva del projecte de millora de l'accessibilitat i mobilitat del carrer
Diputació, entre el carrer Ramon y Cajal i l’avinguda Verge del Puig.
Aprovació definitiva del projecte de millora de l'accessibilitat del carrer de Ramón y
Cajal entre el carrer Diputació i el carrer Josep Maria Sert
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TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ
PLENÀRIA (part pública)
Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació de la modernització de part del
centre de protecció de dades (CPD) de l'Ajuntament de Sant Celoni en el que es
refereix a la infraestructura de virtualització; serveis de monitorització i suport de la
infraestructura de servidors i aplicacions; i una eina de gestió d'actius, és a dir, una
base de dades de la gestió de la configuració.

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
Raül Garcia Ramírez

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

