
 
 

 

 

 
 
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 4 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,  29 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes dels dies 20 i 27 de novembre 
de 2019. 

 
2. Llicències 

 
Expedient número 2413-0025/2019 
Expedient número 2414-0100/2019 
Expedient número 2414-0130/2019 
Expedient número 2414-0131/2019 
 

3. Aprovar, si escau, l’Informe tècnic per a la suspensió dels objectius de qualitat 
acústica en l’activitat cultural per garantir el compliment de l’Ordenança 
municipal reguladora de soroll i les vibracions (Expedient número 1217-
0002/2019).  
 

4. Aprovar, si escau, la formalització d’un nou conveni en el qual consti el canvi 
de titularitat de la Fundació Sant Tomàs amb l’Ajuntament, vigent fins el 2020 
(Expedient número 1376-0011/2019). 
 

5. Aprovar, si escau, la col·laboració i el compromís en la realització i el 
funcionament del Projecte de Club de feina entre l’Ajuntament, la Fundació 
Osona Formació i Desenvolupament i el Servei de Promoció Econòmica 
(Expedient número 1376-0012/2019). 

 
6. Aprovar, si escau, les bases del II Concurs de cuina amb tòfona (Expedient 

número 2633-0003/2019).  
 

7. Aprovar, si escau, les bases del 74 Concurs de pessebres familiars i de 
fanalets de Reis, Nadal 2019 – 2020 (Expedient número 2762-0002/2019). 

 
8. Aprovar, si escau, els ajuts econòmics (Expedient número 2864-0018/2019). 

 
9. Temes urgents.  

 
___________________________________________________________________________________ 
 


	convocatòria 20191204.12
	Ordre del dia 20191204.12
	ORDRE DEL DIA


