
 
 

 

 

 
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 3 de març 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 
 
Reunió ID:  
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,  1 de març de 2021 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 17 de febrer de 2020. 
 
2. Llicències 

 
Expedient número 2412-0001/2021 
Expedient número 2412-0002/2021   
Expedient número 2413-0014/2020 
Expedient número 2413-0041/2020 
Expedient número 2414-0128/2020 
Expedient número 2414-0007/2021 
Expedient número 2414-0014/2021 
Expedient número 2414-0015/2021 
Expedient número 2414-0016/2021 
Expedient número 2414-0018/2021 
Expedient número 2414-0019/2021 
Expedient número 2414-0020/2021 
Expedient número 2414-0021/2021 
Expedient número 2414-0022/2021 
Expedient número 2414-0023/2021 
Expedient número 2414-0024/2021 
Expedient número 2414-0025/2021 
Expedient número 2413-0029/2018 
 

3. Aprovar, si escau, la Memòria de l’Arxiu Municipal de l’any 2020 (Expedient 
número 1285-0001/2021). 

 
4. Aprovar, si escau, la redacció d’un estudi, assessorament, redacció de 

convenis i inscripció als inventaris de béns municipals, del dret d’ús de les 
propietats afectades per la via ferrada de les Baumes Corcades que afecta 
als municipis de Centelles i Els Hostalets de Balenyà (Expedient número 
1411-0002/2021).   

 
5. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament, per a la substitució 

dels aparells d’aire condicionat del local de l’arxiu de l’avinguda de les 
Escoles, 8, baixos (Expedient número 1432-0002/2021).   

 
6. 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 2058-0001/2021) 
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7. Aprovar, si escau, el fraccionament i l’ajornament de les quotes del Projecte 
d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, ciutat jardí, Sant Pau, Fase 1 A 
(Expedient número 2058-0001/2021) 
 

8. Aprovar, si escau, la subvenció per a comerços i serveis afectats per a la  crisi 
de la COVID19 (Expedient número 2244-0012/2020). 
 

9. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per Sorea 
(Expedient número 2512-0001/2021). 
 

10. Aprovar, si escau, la sol·licitud de l’ajut econòmic per part del Fons Català de 
Cooperació i Desenvolupament (Expedient número 2910-0001/2021). 

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

 
Expedient número 1343-0002/2021 
Expedient número 2762-0002/2021 
Expedient número 2864-0005/2021 
Expedient número 2867-0001/2021 

 
12. Temes urgents. 
________________________________________________________________________ 
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