
 
 

 

 

 
 
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 80, de 

data 25 de juny de 2019, a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a 

l’Ajuntament el  4 de setembre 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 
 
 
 
 
 
Josep Paré Aregall  
 
Centelles, 30 d’agost de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 17 de juliol de 2019. 
 

2. Llicències 
 
Expedient número 2338-0007/2019 
Expedient número 2338-0008/2019 
Expedient número 2414-0046/2019 
Expedient número 2414-0055/2019 
Expedient número 2414-0058/2019 
Expedient número 2414-0059/2019 
Expedient número 2414-0061/2019 
Expedient número 2414-0062/2019 
Expedient número 2414-0063/2019 
Expedient número 2414-0064/2019 
Expedient número 2414-0066/2019 
Expedient número 2414-0067/2019 
Expedient número 2414-0068/2019 
Expedient número 2414-0069/2019 
Expedient número 2414-0070/2019 
Expedient número 2414-0071/2019 
Expedient número 2414-0073/2019 
Expedient número 2414-0074/2019 
Expedient número 2414-0076/2019 
Expedient número 2414-0077/2019 
Expedient número 2414-0078/2019 
Expedient número 2414-0079/2019 
Expedient número 2419-0001/2019 
Expedient número 2413-0002/2018 
Expedient número 2413-0025/2019 

 Expedient número 2413-0013/2019 
 Expedient número 2413-0026/2019 

Expedient número 2413-0027/2019 
Expedient número 2414-0025/2018  
Expedient número 2419-0001/2018 

 
3. Aprovar, si escau, la renúncia de la cessió d’ús de caràcter temporal de la plaça 

d’aparcament número 20 del carrer de Can Minguet, 6 (Expedient número 1592-
0001/2019).  

 
4. Aprovar, si escau, la cessió d’ús de caràcter temporal de la plaça d’aparcament 

número 20 del carrer de Can Minguet, 6 (Expedient número 1592-0002/2019).  
 

5. Aprovar, si escau, el Conveni de subvenció entre l’Associació – Unió del comerç de 
Centelles i l’Ajuntament per a la gestió de la dinamització del centre comercial urbà 
(Expedient número 1376-0007/2019).   



 
 

 

 

 
6. Aprovar, si escau, en nomenament del representant de l’Ajuntament com a membre 

d’Osona Turisme, organització especial del Consell Comarcal d’Osona.  
 

7. Aprovar, si escau, els ajuts econòmics. 
 
8. Temes urgents.  

________________________________________________________________________ 
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