
 
 

 

 

 
 
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 2 de desembre a les 8 
del vespre,  que es realitzarà online, però s’ofereix la possibilitat d’assistir de forma presencial, 
respectant les normes de distància social i de seguretat, amb l’ordre del dia annex.  
 
L’enllaç i la contrasenya per accedir a la reunió:  
 
https://us02web.zoom.us 
ID reunió:  
Contrasenya:  
 
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,  30 de novembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://us02web.zoom.us/


 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 18 de novembre de 2020 
 

2. Llicències 
 

Expedient número 2338-0002/2020 
Expedient número 2338-0016/2020 
Expedient número 2338-0017/2020 
Expedient número 2413-0018/2020 
Expedient número 2414-0117/2020 
Expedient número 2414-0095/2020 

 
3. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Tapís 

per a la recollida selectiva i la gestió de roba usada (Expedient número 1376-
0023/2020). 

 
4. Aprovar, si escau, desestimar el recurs de reposició potestatiu interposat per Sergi 

Serra Casals, en referència a la contractació del Servei de redacció d’un Projecte 
bàsic i executiu per a la Reforma i Rehabilitació del Palau dels Comtes (Expedient 
número 1408-0001/2020). 
 

5. Aprovar, si escau, la reclamació de danys pels desperfectes ocasionats pel Club Teià 
Futbol Cinc (Expedient número 1608-0001/2020). 
 

6. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per Sorea 
(Expedient número 2512-0008/2020). 
 

7. Aprovar, si escau, les bases del VIII Concurs de demostració de gossos tofonaires 
(Expedient número 2633-0003/2020). 

 
8. Aprovar, si escau, la Liquidació del Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’any 2020 

que el Consell Comarcal d’Osona presta al municipi (Expedient número 2824-
0003/2020).  

 
9. Aprovar, si escau, la Liquidació del Servei d’Atenció Domiciliària del tercer trimestre 

de l’any 2020 que el Consell Comarcal d’Osona presta al municipi (Expedient número 
2824-0003/2020).  
 

10.  Aprovar, si escau, les despeses i els pagaments 
 
Expedient número 2864-0023/2020 
Expedient número 2867-0007/2020 

 
11.  Aprovar, si escau, la sol·licitud per l’adjudicació d’un habitatge de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, via Mesa de valoració per situacions d’emergències socials 
i casos especials (Expedient número 2908-0001/2020).  

 
12. Temes urgents. 

___________________________________________________________________________________ 
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