
 

 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 6 d’octubre 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 22.09.2022 i de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la JGL 

28.09.2022.  

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 

L'ALCALDIA. 

2 

Acceptació, si escau, de la renúncia de l’adjudicatari del contracte de les obres de millora 

de l’accessibilitat i la mobilitat d’un tram del carrer Univers de Sant Celoni, amb la 

conseqüent adjudicació del contracte a favor del següent classificat en la licitació. 

3 

Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Semiconductores y Sistemas 

SA, amb motiu del contracte per al subministrament d’un programa informàtic per a la 

gestió del mercat setmanal de venda no sedentària de Sant Celoni. 

4 

Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Can Clarens SL, amb motiu del 

contracte del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia 

abandonats al municipi de Sant Celoni. 

5 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de reasfaltat de diversos 

carrers del nucli urbà de Sant Celoni, any 2022. 

6 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Comitè 

Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats 

d’interès social i comunitari, durant l’any 2022. 

7 

Concessió de llicència d’obres majors de reforma de coberta en habitatge unifamiliar 

entre mitgeres al carrer Pau Casals, núm. 3 de Sant Celoni. Expedient OM-46/22 

(2022/2980). 

 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 

PLENÀRIA (part pública) 

8 
Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei d’actualització, 
manteniment i assistència tècnica del programa informàtic de gestió de l’escola bressol 
municipal “El Blauet”. 

9 
Aprovació de preus públics per al lloguer d’estands de fusta per la Fira del Bosc de Sant 
Celoni. 



10 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel funcionari 
municipal Sr. A.M.T.S. 

11 
Aprovació definitiva i encomana del projecte per a la construcció d’un nou dipòsit de 

400m3 al nucli de la Batllòria de Sant Celoni. 

 
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 
 


