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 2 de desembre
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 18.11.2021.
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE
L'ALCALDIA.
Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de construcció
d’una nau destinada a magatzem dels àmbits municipals d’Espai Públic i de Cultura.
Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de contractació de serveis i
subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, a través
de l’acord marc (expedient 2017.01) amb destinació als ens locals de Catalunya,
que promou l’Associació Catalana de Municipis.
Retorn, si escau, de les garanties definitiva i complementària dipositades per la UTE
“Unió Batllorienca”, amb motiu del contracte per a l’execució de les obres de la Unió
Batllorienca.
Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació i millora de les pistes d’atletisme de
Sant Celoni.
Aprovació de la contractació de l’assegurança de nou habitatges amb finalitats
socials i de l’estació sensora de prevenció de contaminació.
Aprovació de la subscripció entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Celoni de les addendes de pròrroga del conveni de
col·laboració relatiu a l’Oficina d’Habitatge d’àmbit supramunicipal i del conveni de
col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
d’àmbit supramunicipal per a 2022.
Aprovació del protocol addicional pels anys 2019 i 2020 del conveni amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el
finançament de polítiques de turisme al Vallès Oriental 2018-2021.
Concessió de llicència d’obres majors per a la 1ª fase d’ampliació de l’Institut Escola
Josep Pallerola i Roca (CEIP Pallerola) situada al c/ Consolat de Mar s/n, de Sant
Celoni a nom del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Expedient
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OM-74/21 (2021/6020).
Concessió de llicència d’obres majors per a l’acabament de l’habitatge situat al
carrer Sant Pere, núm. 13, 1r 1ª, de Sant Celoni. Expedient OM-59/21 (2021/5093).
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de dos habitatges aparellats al
carrer Empordà, núm. 11 i 13, de Sant Celoni. Expedient OM-62/21 (2021/5168).
Concessió de llicència d’obres majors d’instal·lació d’un centre autorentat de
vehicles a la carretera de Gualba, sector P-10 Cementiri, d’aquest terme municipal.
Expedient OM-33/20 (2020/3567).
Concessió de llicència de canvi d’ús de magatzem a habitatge i obres de reforma
per materialitzar aquest canvi d’ús i fer una remunta per convertir-ho tot en un
habitatge unifamiliar al carrer Balmes, núm. 4 de Sant Celoni. Expedient OM-64/21
(2021/5239).

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 accidental
Albert Puig Tous

