
 
 

 

 

 
 
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 de forma telemàtica el 3 de juny a les 8 del vespre, que tindrà lloc a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia annex. 
  
La sessió telemàtica es fa d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduït per la disposició final segona del Reial 
Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten les mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVIC-19.  
 
Podreu accedir a la sessió a través del servei de videoconferència LOCALRETMEET i 
amb l’enllaç i les claus que rebreu properament.   
 
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 maig de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’ acta del dia 20 de maig de 2020 
 

2. Llicències 
 

Expedient número 2413-0007/2020 
Expedient número 2413-0010/2020 
Expedient número 2413-0012/2020 
Expedient número 2414-0040/2020 
Expedient número 2413-0024/2020 

 
3. Aprovar, si escau, la resposta de la sol·licitud a nom de Montserrat Robles Domingo 

(Expedient número 1314-0005/2020) 
 

4. Aprovar, si escau, l’adjudicació del Contracte menor d’obra per a la Rehabilitació del 
col·lector entre els carrers de Jesús i d’Àngel Guimerà (Expedient número 1387-
0001/2020) 
 

5. Aprovar, si escau, l’adjudicació del Contracte d’obres del Projecte de reparació del 
clavegueram al carrer de Jesús sobre el torrent de la Xambona al Bellesguard 
(Expedient 1411-0002/2020) 
 

6. Aprovar, si escau, l’adjudicació del Contracte menor de servei per a la Gestió de 
control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió d’abonaments, servei 
de bar de la Piscina municipal d’estiu (Expedient número 1411-0003/2020) 
 

7. Aprovar, si escau, el Contracte menor de socorrisme de la Piscina municipal d’estiu 
(Expedient número 1411-0004/2020) 
 

8. Aprovar, si escau, el contracte menor per a les tasques de revisió, posada en marxa i 
manteniment especialitat de les piscines d’estiu de l’any 2020 (Expedient número 
1411-0005/2020)  
 

9. Aprovar, si escau, el Projecte bàsic i executiu de la substitució de la coberta, el reforç 
i la consolidació estructural, l’estintolament i l’enderroc d’envans al Palau dels 
Comtes (Expedient número 2395-0003/2020) 
 

10. Aprovar, si escau, l’Estudi preliminar de paràmetres per a la Reforma parcial del 
Palau del Comtes (Expedient número 2776-0002/2020) 
 

11. Aprovar, si escau, les despeses i els pagaments 
 
Expedient número 2864-0009/2020 

 
12. Temes urgents 
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