
 

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 21 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 07.10.2021.  

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

2 
Adjudicació, si escau, del contracte per a la redacció del projecte tècnic, bàsic i 
executiu, per a la construcció d’un nou equipament municipal destinat a Casal de la 
gent gran de Sant Celoni. 

3 
Aprovació inicial del projecte executiu per a la substitució de la bomba de calor 
deshumectadora de l’equipament esportiu Sot de les Granotes. 

4 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta 
Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a la 
subvenció d’activitats durant el 2021. 

5 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’escola 
bressol Associació Educativa Auró-Escola Pascual, en l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0-3 anys, per a 
infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2021-2022 (Expedient 
núm.2021/4903). 

6 
Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments signants, per aplicar, 
desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addiccions- El Tritó del Baix 
Montseny ( en endavant El Tritó) pel període 2021-2024). 

7 
Concessió de llicència d’ús provisional al carrer Esteve Mogas, núm. 32, dins la 
UASU-33 de Sant Celoni. Expedient US PROV (2019/7029). 

8 
Concessió de llicència d’obres majors de canvi d’ús de local a habitatge i obres de 
reforma per materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Montserrat, núm. 51 baixos de 
Sant Celoni. Expedient OM-43/21 (2021/3346). 

9 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de 6 habitatges unifamiliars 
aparellats al carrer Marinada, núm. 33-43, de Sant Celoni. Expedient OM-58/21 
(2021/4839). 

10 Concessió de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per 



materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Jaume I, núm. 10 baixos de Sant Celoni. 
Expedient OM-49/21 (2021/4234) 

11 

Concessió de llicència d’obres majors de reforma de 3 habitatges existents i llicència 
de canvi d’ús de 3 locals a 2 habitatges així com les obres de reforma per 
materialitzar aquest canvi d’ús als carrers Montnegre, núm. 1-3 i Sant Roc, núm. 25 
de Sant Celoni. Expedient OM-47/21 (2021/3460). 

12 
Concessió de llicència d’obres majors de canvi d’ús de local a habitatge i obres de 
reforma per materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Major, núm. 198 baixos de Sant 
Celoni. Expedient OM 40-20 (2020/4680). 

13 
Concessió de llicència d’obres majors de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar 
aïllat situat a l’avinguda Verge del Puig, núm. 34 de Sant Celoni. Expedient OM-
57/21 (2021/4824). 

 
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 
 
 


