
 
 

 

 

 
 
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 20 de novembre 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,  14 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 6 de novembre de 2019. 
 

2. Llicències 
 
Expedient número 2414-0081/2019 
Expedient número 2414-0107/2019 
Expedient número 2414-0109/2019 
Expedient número 2414-0110/2019 
Expedient número 2414-0111/2019 
Expedient número 2414-0112/2019 
Expedient número 2414-0113/2019 
Expedient número 2414-0114/2019 
Expedient número 2414-0115/2019 
Expedient número 2414-0116/2019 
Expedient número 2414-0117/2019 
Expedient número 2414-0118/2019 
Expedient número 2414-0121/2019 
Expedient número 2414-0122/2019 
Expedient número 2414-0123/2019 
Expedient número 2414-0124/2019 
Expedient número 2414-0126/2019 
Expedient número 2414-0127/2019 
Expedient número 2414-0128/2019 
Expedient número 2575-0005/2019 

 
3. Aprovar, si escau, els ajuts econòmics (Expedients números 2864-0015/2019 – 

2864-0016/2019). 
 

4. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 4 i els preus contradictoris del 
Projecte d’urbanització del carrer del Fortuny (Expedient número 2388-0001/2019). 

 
5. Aprovar, si escau, el contracte menor per a l’adjudicació de l’obra de Renovació de 

les portes de la pista del Casal Francesc Macià (Expedient número 1387-
0010/2019).  
 

6. Rectificar l’error material del contracte de Manteniment preventiu de la línia de vida 
del Pavelló Gran (Expedient número 1387-0002/2018). 

 
7. Aprovar, si escau, el Compte de gestió de recaptació realitzada per l’Organisme de 

Gestió Tributària durant l’exercici 2018.  
 

8. Aprovar, si escau, el Compte de gestió de multes de circulació per sancions realitzat 
per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2018.  
 

9. Temes urgents.  
 

__________________________________________________________________________________________ 
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