
 
 

 

 

 
 
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 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 a l’Alcaldia abans de la data de la sessió.  
 
L’alcalde 
 
 
 
Josep Paré Aregall 
 
Centelles,  28 d’agost de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’ acta del dia 15 de juliol de 2020 
 

2. Llicències 
 

Expedient número 2414-0044/2020 
Expedient número 2414-0049/2020 
Expedient número 2414-0050/2020 
Expedient número 2414-0051/2020 
Expedient número 2414-0052/2020 
Expedient número 2414-0053/2020 
Expedient número 2414-0056/2020 
Expedient número 2414-0057/2020 
Expedient número 2414-0058/2020 
Expedient número 2414-0059/2020 
Expedient número 2414-0060/2020 
Expedient número 2414-0062/2020 
Expedient número 2414-0064/2020 
Expedient número 2414-0065/2020 
Expedient número 2414-0066/2020 
Expedient número 2414-0067/2020 
Expedient número 2414-0068/2020 
Expedient número 2414-0069/2020 
Expedient número 2414-0070/2020 
Expedient número 2414-0071/2020 
Expedient número 2414-0072/2020 
Expedient número 2414-0075/2020 
Expedient número 2414-0076/2020 
Expedient número 2414-0078/2020 
Expedient número 2413-0019/2020 

 
3. Aprovar, si escau, el Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i els ens locals per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local, pel període 2020 – 2023 
(Expedient 1376-0014/2020)  
 

4. Aprovar, si escau, la Certificació d’obres número 1 del Projecte de reparació 
del clavegueram del carrer de Jesús sobre el torrent de la Xambona al 
Bellesguard (Expedient número 1411-0002/2020) 
 

5. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Local 2020, dins del Pla de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 2240-0056/2020) 
 



 
 

 

 

6. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Local 2020, dins del Pla de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 2240-0057/2020) 
 

7. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Local 2020, dins del Pla de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 2240-0058/2020) 

 
8. Aprovar, si escau, les concessions del fons de prestació Finançament 

extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Expedient número 2240-
0059/2020) 
 

9. Aprovar, si escau, la Memòria valorada de la Restauració de la legalitat 
urbanística de la piscina del carrer de Tarragona, 19 (Expedient número 2454-
0001/2019) 
 

10. Aprovar, si escau, la certificació dels treballs de manteniment i supervisió de 
la Via ferrada de les Baumes Corcades, presentada per Anigami Aventura, SL 
(Expedient número 2755-0001/2020) 
 

11. Aprovar, si escau, les despeses i els pagaments 
 
Expedient número 2244-0005/2020 
Expedient número 2864-0013/2020 

 
12. Temes urgents 
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