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 5 de maig 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 21.04.2022.
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 substitució de la
bomba de calor deshumectadora de l’equipament esportiu municipal “Sot de les
Granotes” de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte amb Legiservice,
mantenimiento, limpieza y desinfección SL, per a la prestació del servei de prevenció i
control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals.
Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Envirotècnica SL per a la prestació
del servei tècnic especialitzat per al seguiment i control de la contaminació ambiental al
terme municipal de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Mcrit SL per a la prestació del
servei de manteniment i allotjament web del sistema d’informació geogràfica municipal.
Declaració de deserta la licitació dels lots B (Material de construcció), C (Material de
ferreteria) i D (Material de pintura) del contracte per al subministrament de material de
diversa tipologia per a l’Ajuntament de Sant Celoni.
Aprovació inicial del projecte d’enderroc de la casa del conserge de l’Institut Escola
Pallerola de Sant Celoni.
Aprovació inicial del projecte de renovació del clavegueram al carrer Alfons Moncanut
de Sant Celoni.
Esmena d’error a l’acord de la Junta de Govern Local sobre el retorn de la garantia
definitiva a Romauto Grup Concessionaris SL, pel contracte per a l’adquisició d’un
vehicle elèctric Nissan Leaf 5p 40 Kwh Acenta amb el subministrament del carregador
vinculat per l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
Modificació de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni de data 23
de setembre de 2021 corresponent a l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre
el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sant Celoni per al desenvolupament
del projecte “Ruta de la Tordera i la Riera d’Arbúcies”.
Aprovació de la mutació demanial subjectiva d’una finca a favor del Servei Català de
Salut per la construcció d’un Centre d’Atenció Primària a Sant Celoni i al seu ús per
aquesta finalitat.
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Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Fons d’Habitatge de lloguer
destinat a polítiques socials gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Concessió de llicència d’obres majors d’obra nova de cobert agrícola i tanca perimetral
en dipòsit d’aigua a parcel·la 39, polígon 17 del cadastre de rústica al paratge Vinya de
Can Draper, d’aquest terme municipal. Expedient OM_2/22 (2022/176).
Concessió de llicència d’obres majors de reforma i rehabilitació d’habitatge situat al
carrer Major, 67-69-71 de Sant Celoni. Expedient OM-4/22 (2022/293).
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Narcís
Monturiol, núm. 5 de Sant Celoni. Expedient OM-7/22 (2022/414).
Concessió de llicència d’obres majors d’enderroc de 2 edificis existents a la Carretera
Vella, núm. 6-8 de Sant Celoni. Expedient OM-45/21 (2021/3362).

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
Raül Garcia Ramírez

El secretari
Sergi Ribas Beltrán

