
 

 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 2 de juny 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 19.05.2022. 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L'ALCALDIA. 

2 

Aprovació, si escau, de l’alliberament de saldo disponible a l’autorització (A) amb núm. 

Operació 220220003221 per import de de 477.963,85 €, en relació amb el desistiment 

del procediment per a la contractació del servei de neteja i gestió de residus associada, 

dels edificis d’ús municipal de Sant Celoni i la Batllòria. 

3 
Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del servei d’impremta per a la 
realització i subministrament de materials impresos. 

4 
Aprovació de la Memòria Tècnica per a la reparació i manteniment del local social de 
les “Borrelles”. 

5 
Concessió de llicència d’obres majors de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres 

situat al carrer Sant Joan, núm. 37 de Sant Celoni. Expedient OM-5/22 (2022/331). 

6 

Concessió de llicència d’obres majors de reforma interior de 2 habitatges existents per 

a canvi a un únic habitatge i piscina al carrer Esteve Brunell, núm. 50 de Sant Celoni. 

Expedient OM-8/22 (2022/433). 

7 

Concessió de llicència d’obres majors de reforma parcial d’un edifici per a millora 

d’accessibilitat, instal·lació ascensor i ampliació de la planta baixa a la Carretera Vella, 

núm. 114 de Sant Celoni. Expedient OM- 11/22 (2022/908). 

8 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Comerç, núm. 

11 de Sant Celoni. Expedient OM-13/22 (2022/1120). 

9 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Comte Borrell, 

núm. 21 de Sant Celoni. Expedient OM-16/22 (2022/1302). 

10 
Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Joan Rigual, 

núm. 17 de Sant Celoni. Expedient OM-17/22 (2022/1479). 

11 

Denegació de llicència d’obres majors per instal·lació de tres dipòsits aeris per a 

emmagatzemar GLP a la Carretera C-35, Km. 64 d’aquest terme municipal. Expedient 

OM-23/22 (20221914). 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 

PLENÀRIA (part pública) 

12 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per la treballadora 
municipal Sra. M.C.G. 



13 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador 
municipal Sr. J.C.G. 

 
 
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     
Raül Garcia Ramírez                               Sergi Ribas Beltrán 
 
 


