RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
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 10 de febrer
de 2022, 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 27.01.2022.
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE
L'ALCALDIA.
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’esmena d’acta de la JGL del dia
27.01.2022, referent a la proposta de la “Denegació de la llicència d’obres majors de
rehabilitació de la Masia de Can Toni de Sant Celoni. Expedient OM-43/20.
Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat dels càrrecs electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
Adjudicació, si escau, dels lots 1 i 3 del contracte del servei d’assistència tècnica de
les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del carrer Santa Fe, 52
i declaració de deserta la licitació del lot 2.
Declaració, si escau, de l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 145 de l’illa 1 del
cementiri municipal de Sant Celoni amb motiu de la renúncia de la titular.
Aprovació de la modificació parcial i la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de
Sant Celoni i la propietat de la finca situada al marge esquerre del Pertegàs (zona de
Can Sagristà), per a la creació i execució d’un acord de custòdia del territori per a l’ús
públic, la plantació d’arbres descendents d’arbres monumentals i la conservació del
patrimoni.
Concessió de llicència d’obres majors de construcció d’establiment situat al carrer
Amadeu Vives cantonada carrer Indústria de Sant Celoni. Expedient OM-50/21
(2021/4339).

3. 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
Raül Garcia Ramírez

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

