
 

 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 21 d’abril 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: 

 

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

Local de data 07.04.2022. 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L'ALCALDIA. 

2 
Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació i millora 

de les pistes municipals d’atletisme de Sant Celoni. 

3 

Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de millora de 

l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Diputació de Sant Celoni, entre el carrer Ramón i 

Cajal i l’Avinguda Verge del Puig. 

4 

Adjudicació, si escau, del contracte per a l’execució de les obres de millora de 

l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Ramón i Cajal de Sant Celoni, entre els carrers 

Diputació i Josep Maria Sert. 

5 
Adjudicació, si escau, del contracte per al subministrament i la instal·lació d’una zona 

renovada de jocs infantils a la Plaça “1 d’octubre” de la Batllòria. 

6 

Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de contractació del subministrament 

d’allotjament d’informació al núvol i del servei de manteniment del sistema de 

videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes, a l’empara de l’acord marc que 

promou l’Associació Catalana de Municipis. 

7 

Esmenar les errades aritmètiques i econòmiques detectades en l’acta de l’acord de la 

Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària del dia 05.09.2019, relatiu a l’import 

del retorn de garantia definitiva a Romauto per l’adquisició d’un vehicle elèctric Nissan 

Leaf 5p 40 Kwh Acenta, de l’àrea de Seguretat Ciutadana. 

8 

Denegació 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. 161 baixos de Sant 

Celoni. Expedient OM-3/22 (2022/224). 

 
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 


