
 

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 18 de novembre 
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 04.11.2021.  

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

2 
Modificació, si escau, dels apunts comptables referits a la cessió de drets del 
contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors instal·lats en 
equipaments municipals. 

3 
Pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’hostatge i manteniment de la 
pàgina web municipal. 

4 
Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració ús públic Parc MCO i PNM 
2022-2023, amb la Diputació de Barcelona. 

5 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Comité 
Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització 
d’activitats d’interès social i comunitari, durant l’any 2021. 

6 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, per a la realització d’activitats 
d’interès social i comunitari, durant l’any 2021. 

7 
Concessió de llicència d’obres majors d’enderroc edifici existent i construcció 
d’edifici assistencial sanitari  (clínica dental) a la Plaça 1 d’octubre, núm. 6 de Sant 
Celoni. Expedient OM-54/21 (2021/4782). 

8 
Concessió de llicència d’obres majors de reforma planta 1ª amb ascensor al carrer 
Major, núm. 136 de Sant Celoni. Expedient OM-65/21 (2021/5273). 

9 
Concessió de llicència d’obres majors de rehabilitació de dos habitatges als carrers 
Pau Casals, núm. 19 i Joaquim Sagnier, núm. 12 de Sant Celoni. Expedient OM-
67/21 (2021/5388). 

10 

Concessió de llicència d’obres majors per instal·lació d’una tanca cinegètica al 
voltant de la finca situada a la carretera de Campins PK.2, polígon 8 parcel·la 1 – 
finca Ribes del Pertegàs, d’aquest terme municipal. Expedient OM-53/21 
(2021/4630). 



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

11 
Aprovació de les tarifes de les diferents modalitats de serveis no contemplats com a 
bàsics del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2022. 

 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


