
 
 

 

 

 
 
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 6 de maig a les 
8 del vespre, 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,  30 d’abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’ acta del dia 29 d’abril de 2020. 
 

2. Llicències 
 
Expedient número 2414-0035/2020 
Expedient número 2414-0037/2020 
Expedient número 2414-0038/2020 
 

3. Aprovar, si escau, la liquidació del Projecte de serveis esportius en petits 
municipis de l’Alt Congost (Expedient 1376-0001/2020). 
 

4. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per SOREA 
(Expedient número 2512-0003/2020). 
 

5. Aprovar, si escau, l’aportació anual dels membres d’Osona Turisme del 
Consell Comarcal d’Osona (Expedient número 2644-0001/2020). 

 
6. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per el lliurament de dispositius 
tecnològics per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en 
línia (Expedient número 2795-0003/2020).  
 

7. Aprovar, si escau, l’adhesió a l’ús i l’accés a la plataforma del lloguer social 
obligatori de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Expedient número 2903-
0001/2020). 
 

8. Aprovar, si escau, la quota del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per a l’any 2020 (Expedient número 2910-0002/2020). 

 
9. Donar compte de la Memòria de l’oficina de Català de l’any 2019 (Expedient 

número 1376-0010/2020).  
 

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

11. Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 41/2020 
 

12. Temes urgents. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 


	convocatòria 20200506
	Ordre del dia 20200506
	ORDRE DEL DIA


