
 
 

 

 

 
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 5 de maig 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:  
 
https://us02web.zoom.us 
 
ID de reunió:  
Codi de 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,  3 de maig de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 21 d’abril de 2021. 
 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient número 2413-0005/2021 
Expedient número 2413-0010/2021 
Expedient número 2413-0012/2021 
Expedient número 2414-0130/2020 
Expedient número 2414-0043/2021 
Expedient número 2414-0045/2021 
Expedient número 2414-0046/2021 
Expedient número 2414-0047/2021 
Expedient número 2414-0049/2021 
Expedient número 2414-0050/2021 
 

3. Aprovar, si escau, l’Adhesió de l’Ajuntament a les Bases per a la Gestió i 
Desenvolupament del Programa del Servei Local de Teleassistència, any 2021 
– 2024 (Expedient número 1287-0002/2021). 

 
4. Aprovar, si escau, el Conveni de subvenció entre l’Associació – Unió del 

Comerç de Centelles i l’Ajuntament, per a la gestió de la dinamització del 
centre comercial urbà (Expedient 1376-0006/2021).  

 
5. Aprovar, si escau, el Contracte menor de servei, de l’adjudicació de la direcció 

facultativa de l’obra de Substitució de la coberta, el reforç i la consolidació 
estructural, l’estintolament i l’enderroc d’envans al Palau dels Comtes, fase 1 
(Expedient número 1411-0016/2021). 

 
6. 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 2021 
(Expedient número 1411-0017/2021). 

 
7. Aprovar, si escau, la Cessió en comodat de carpetes amb la reproducció del 

Diari de Joaquim Renart a favor de l’Ajuntament (Expedient número 1594-
0001/2021).  
 

8. 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). 

 
9. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del Catàleg 2021 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient 2240-0023/2021). 



 
 

 

 

 
10. Aprovar, si escau, l’acceptació de les subvencions del Catàleg 2021 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient 2240-0024/2021). 

 
11.  Aprovar, si escau, la devolució de l’aval de l’execució de les obres 

d’Urbanització del carrer del Fortuny, a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, 
SL (Expedient número 2388-0001/2019). 

 
12.  Aprovar, si escau, les Bases del 12è Concurs de ratafies casolanes i el 

Criteris de participació a la 12a Fira de la Ratafia (Expedient número 2633-
0001/2021).  

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

 
Expedient número 2864-0008/2021. 
 

14. Temes urgents 
__________________________________________________________________________________ 
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