
 
 

 

 

 
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 17 de febrer 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:  
 
Enllaç reunió 
 
https://us02web.zoom.us 
ID de reunió:  
Codi d’accés:  

 
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,  17 de febrer de 2021 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 3 de febrer de 2020. 
 
2. Llicències 

 
Expedient número 2413-0035/2019 
Expedient número 2413-0033/2020 
Expedient número 2413-0001/2021 
Expedient número 2414-0106/2020 
Expedient número 2414-0004/2021 
Expedient número 2414-0005/2021 
Expedient número 2414-0006/2021 
Expedient número 2414-0008/2021 
Expedient número 2414-0009/2021 
Expedient número 2414-0010/2021 
Expedient número 2414-0011/2021 
Expedient número 2414-0012/2021 
Expedient número 2414-0013/2021 
Expedient número 2413-0013/2020 
 

3. Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte menor de servei, per a la direcció 
de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV –Sant Pau – Fase 1A 
(Expedient número 1411-0007/2021). 

4. Aprovar, si escau, l’adjudicació  del contracte menor per l’actuació de l’arbrat 
de la zona de l’espai públic del polígon industrial La Gavarra   (Expedient 
número 1411-0008/2021) 
 

5. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat i tramitació urgent  i el plec de clàusules administratives 
particulars, per al subministrament de plaques fotovoltaiques  de 30 kWp, per 
autoconsum al Pavelló d’Esports (Expedient número 1428-0001/2021)  

6. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat i tramitació urgent  i el plec de clàusules administratives 
particulars, per al subministrament de lluminàries per a vials a la ronda dels 
Esports (Expedient número 1428-0002/2021)  

7. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat i tramitació urgent  i el plec de clàusules administratives 
particulars, per al subministrament de materials  per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques  de 23,8  kWp, per autoconsum a la coberta de l’escola 
Xoriguer (Expedient número 1428-0003/2021)  
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8. Aprovar, si escau, les al·legacions relatives a les condicions per a la 
concessió de l’ajornament i el fraccionament de les quotes urbanístiques del 
Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector XV – Ciutat Jardí – Sant 
Pau, Fase 1 A (Expedient número 2058-0002/2020) 
 

9. Aprovar, si escau, les despeses i els pagaments 
 

Expedient número 2864-0003/2020 
Expedient número 2864-0003/2021 
Expedient número 2864-0004/2021 

 
10. Temes urgents. 
 
_______________________________________________________________________________ 
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