
 

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 7 d’octubre 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 23.09.2021.  

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

2 
Adjudicació, si escau, del contracte per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Sant Celoni. 

3 
Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació de les obres de reforma i 
rehabilitació de l’equipament municipal del carrer Santa Fe, 52, cantonada Carrer 
Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni.  

4 
Aprovació definitiva de les Bases Reguladores de la cessió d’habitatge d’inclusió 
social, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni. 

5 
Aprovació definitiva del projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica per al  
pavelló municipal d’esports de Sant Celoni al carrer Esteve Cardelús. 

6 
Concessió de llicència d’obres majors d’enderroc de la nau industrial situada al 
carrer Breda, núm. 17 de la Batllòria, UASU-17 Roca Umbert, a nom d’Aliseda, SAU. 
Expedient OM-38/20 (2020/4259) 

7 
Concessió de llicència d’obres majors de treballs per garantir la seguretat, estabilitat 
i salubritat de l’edifici situat al carrer Sant Josep, núm. 8 de Sant Celoni. Expedient 
OM-56/21 ( 2021/4815). 

8 
Concessió de llicència d’obres majors de reforma i ampliació d’habitatge entre 
mitgeres situat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 32 de Sant Celoni. 
Expedient OM-52/21 (2021/4597). 

9 
Concessió de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per 
materialitzar aquest canvi d’ús al Passatge Sant Ramón, núm. 5 de Sant 
Celoni.Expedient OM-51/21 (2021/4429). 

10 
Denegació de llicència d’obres majors per construir l’ampliació d’una nau industrial a 
la carretera C-35, Km 64 de la Batllòria. Expedient OM-48/21 (2021/3663). 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 
PLENÀRIA (part pública) 



11 
Aprovació, si escau, per part de la JGL de l’esmena d’errades i mancances en 
l’expedient de contractació del servei de la gestió del servei municipal del Centre 
municipal d’expressió de Sant Celoni. 

12 
2021/4506 Aprovació i encomana de la memòria valorada de conservació i 
manteniment dels dipòsits de Can Coll, TM de Sant Celoni. 

13 
Incoació d’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. 2021/2186). 

14 
Incoació d’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. 2021/1090). 

 
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 accidental 
Raül Garcia Ramírez       Albert Puig Tous 
 
 
 
 


