
 
 

 

 

 
 
Us convoco, d’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals i per Decret de l’Alcaldia número 82, de 

data 17 de juny de 2015, a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a 

l’Ajuntament el  27 de març 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 abans de la data de la sessió.  

 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Miquel Arisa Coma 
 
Centelles, 25 de març de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 13 de febrer de 2019 

 
2. Llicències 
 

2.1 Expedient número 2413-0009/2019 
2.2 Expedient número 2414-0024/2018 
2.3 Expedient número 2414-0012/2019 
2.4 Expedient número 2414-0014/2019 
2.5 Expedient número 2414-0015/2019 
2.6 Expedient número 2414-0016/2019 
2.7 Expedient número 2414-0018/2019 
2.8 Expedient número 2414-0019/2019 
2.9 Expedient número 2414-0020/2019 
2.10 Expedient número 2414-0028/2019 

 
3. Donar compte de l’informe de les analítiques (Expedient número 2512-0002/2019) 

 
4. Aprovar, si escau, les despeses i el pagaments 

 
4.1 Expedient número 2760-0001/2019 
4.2 Expedient número 2748-0001/2019 
4.3 Expedient número 2762-0001/2019 
4.4 Expedient número 1514-0001/2019 
4.5 Expedient número 1507-0001/2019 

 
5. Donar compte de la cancel·lació de la inscripció en el Registre del sector públic local de 

Catalunya, del consorci denominat Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya 
(Expedient número 2749-0002/2019) 
 

6. Aprovar, si escau, l’acceptació de la concessió en el marc del fons de prestació Activitats 
culturals de les festes majors, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 
(Expedient número 2240-0010/2019) 

 
7. Aprovar, si escau, l’acceptació de la concessió del fons de prestació Els serveis locals 

d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (Expedient número 2240-0017/2019) 

 
8. Aprovar si escau, l’Adhesió al circuit de la xarxa d’Espais Escènics Municipals de la 

Diputació de Barcelona 2015 – 2018 (Expedient número 2749-0001/2019) 
 

9. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament relatiu a l’Impuls de mesures d’escolarització equilibrada a partir de la 
implementació del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu (Expedient número 
2796-0001/2019) 

 



 
 

 

 

10. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració cultura entre la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu i l’Ajuntament de Centelles (Expedient número 2761-0001/2019) 

 
11. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració entre els ajuntaments per la campanya 

Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir, en el marc de la promoció comercial, 
turística i cultural i constituir la Xarxa de Barris Antics amb Projectes (Expedient número 
1376-0003/2019) 

 
12. Aprovar, si escau, l’autorització per reproduir digitalment quatre escrit de Josep M. Gely 

Vilar a favor de l’Ajuntament (Expedient número 1573-0002/2019) 
 

13. Aprovar, si escau, les Certificacions d’obres 
 

13.1 Expedient número 2388 
13.2 Expedient número 2388 

 
14. Aprovar, si escau, el contracte menor de servei del Projecte Via ferrada (Expedient 

número 1411-0003/2019) 
___________________________________________________________________________ 
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