
 
 

 

 

 
 
Us convoco, per Resolució d’Alcaldia número 80, de data 25 de juny de 2019, d’acord amb 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 53 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i els article 41.3 i 112.3 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, a la 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a l’Ajuntament el 18 de desembre a les 
8 del vespre, amb l’ordre del dia annex.  
Us ho comunico amb el temps necessari, tot i advertint-vos que només podeu excusar la vostra 
assistència per causa justificada, que heu de notificar a l’Alcaldia abans de la data de la sessió.  
 
L’alcalde 
 
 
 
 
Josep Paré Aregall 
 
Centelles,  12 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 4 de desembre de 2019. 
 

2. Llicències 
 
Expedient número 2413-0032/2019 
Expedient número 2413-0031/2019 
Expedient número 2414-0098/2019 
Expedient número 2414-0099/2019 
Expedient número 2414-0103/2019 

 
3. Aprovar, si escau, l’inici del procediment administratiu de reclamació de danys 

soferts als equipaments públics municipals per part de l’entitat Català Atlètic, 
FS (Expedient número 1608-0001/2019). 

4. Aprovar, si escau, la devolució de l’aval de l’execució de les obres de 
Pavimentació de la part baixa del carrer de l’Hospital, a l’empresa Obres i 
Serveis Presseguer, SL (Expedient número 2383-0002/2019). 

5. Aprovar, si escau, la devolució de l’aval de l’execució de les obres d’Adequació 
dels carrers de Collsuspina i de la Font Calenta, a l’empresa Obres i Serveis 
Presseguer, SL (Expedient número 2388-0005/2019). 

6. Aprovar, si escau, la despesa de les Vesprades de tardor 2019 (Expedient 
número 2761-0004/2019).  

7. Aprovar, si escau, el Canvi de nom dels nínxols del Cementiri municipal 
(Expedient número 2921-0005/2019).  

8. Aprovar, si escau, l’aportació econòmica pels Projectes de cooperació al 
desenvolupament 2019 del Fons Català de Cooperació (Expedient 2910-
0004/2019).  

9. Aprovar, si escau, les liquidacions de les subvencions en el marc del Pla de 
barris (Expedients números 2413-0031/2019, 2414-0098/2019, 2414-
0099/2019, 2414-0103/2019). 

10. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 5 i última del Projecte 
d’urbanització del carrer del Fortuny (Expedient número 2388-0001/2019). 

11. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 1 i única del Projecte de 
reurbanització de la placeta del carrer del Marquès de Peñaplata – Cal Carter 
(Expedient número 2383-0003/2019).  

12. Aprovar, si escau, el contracte menor d’obres i subministrament per a la 
instal·lació d’un equip de recàrrega ràpida pels vehicles elèctrics (Expedient 
número 1387-0015/2019).  

13. Aprovar, si escau, el contracte menor de servei per  a la redacció de 
l’avantprojecte de la Reforma i la rehabilitació del Palau dels Comtes 
(Expedient 1411-0006/2019).  

14. Temes urgents.  
___________________________________________________________________________________ 
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