
 

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 16 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: 
 
 

1 
Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 02.12.2021.  

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

2 
Aprovació inicial del projecte de millora de l’accessibilitat i mobilitat del carrer Univers, 
entre els carrers Ramis i Barcelona. 

3 

Aprovació de la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
de Sant Celoni curs 2021-2022 per dur a terme el desplegament de les mesures del 
pla de millora d’oportunitats educatives en el marc dels plans educatius d’entorn del 
curs 2021-2022. 

4 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, en relació amb l’Oficina de rehabilitació del Baix 
Montseny per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats 
per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla estatal de recuperació, 
transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19, i l’instrument 
de recuperació Next Generation EU. 

5 

Aprovació i pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental DEL Protocol addicional 
de finançament al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments, 
per a l’any 2021. 

6 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l'entitat 
Càritas Diocesana Parroquial de Sant Celoni per a la subvenció d’activitats durant 
l'any 2021. 

7 
Desestimació del recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local 
denegant la llicència d’obres per ampliació de nau industrial a la Carretera C-35, Km 
64, la Batllòria. Expedient OM-48/21 (2021/3663). 



8 
Denegació de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per 
materialitzar aquest canvi d’ús a la carretera Vella, núm. 142, baixos de Sant Celoni. 
Expedient OM- 75/21 (2021/6035). 

9 
Concessió de llicència d’obres majors per a instal·lar usos complementaris als de 
guarda i custòdia de camions (Fase II) a la carretera de Gualba, núm. 26 de Sant 
Celoni. Expedient OM-54/19 (2019/7033). 

10 
Autorització de la llicència d’us provisional a la carretera de Gualba, núm. 26, dins la 
UASU-23, d’aquest terme municipal. Expedient 2019/7032. 

11 
Concessió de llicència d’obres majors de restauració de façana i reforç de sostre de 
planta baixa al carrer Sant Joan, núm. 3 baixos de Sant Celoni. Expedient OM-73/21 
(2021/5941). 

12 
Concessió de llicència d’obres majors de reforma d’un local en planta baixa, com a 
obrador i botiga, situat al carrer Campins, núm. 26 i Grup Escolar, 21B de Sant Celoni. 
Expedient OM-66/21 (2021/5278). 

13 
Concessió de llicència d’obres majors d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat situat 
al carrer Paratge dels Caputxins, núm. 8 de Sant Celoni. Expedient OM-70/21 
(2021/5439). 

14 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat 
situat al Passeig de la Fageda, núm. 6, Can Sans, de Sant Celoni. Expedient OM-
68/21 (2021/5396). 

15 
Concessió de llicència d’obres majors per a adequar l’establiment industrial existent 
a l’activitat carrer Esteve Mogas, núm. 32 de Sant Celoni. Expedient OM-69/21 
(2021/5431). 

16 
Concessió de llicència d’obres majors per a l’enderroc d’una nau i dues edificacions 
auxiliars al vial paral·lel de la C-35, núm. 161-163, d’aquest terme municipal. 
Expedient OM- 55/21 (2021/4785). 

 
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 
 
        En dono fe 
       (art. 3.2.h RD 128/2018) 
 
 
L'alcalde      El secretari accidental 
Raül Garcia Ramírez     Albert Puig Tous 
 
 
 


