
 
 

 

 

 
 
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 extraordinària de la Junta de Govern 
Local, que es farà a l’Ajuntament el 10 de novembre a les 8 del vespre, amb l’ordre del 
dia annex.  
 
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,  8 de novembre de 2021 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 20 d’octubre de 2021. 
 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient número 2413-0008/2021 
Expedient número 2413-0037/2021 
Expedient número 2413-0039/2021 
Expedient número 2413-0040/2021 
Expedient número 2413-0041/2021 
Expedient número 2413-0042/2021 
Expedient número 2413-0044/2021 
Expedient número 2413-0045/2021 
Expedient número 2414-0034/2021 
Expedient número 2414-0110/2021 
Expedient número 2414-0111/2021 
Expedient número 2414-0113/2021 
Expedient número 2414-0114/2021 
Expedient número 2414-0115/2021 
Expedient número 2414-0116/2021 
Expedient número 2414-0117/2021 
Expedient número 2414-0121/2021 
Expedient número 2414-0122/2021 
 

2.1 PRÒRROGA D’OBRES  
 
Expedient número 2413-0007/2020 
 

3. Aprovar, si escau, el Conveni de Cooperació Educativa de Pràctiques Acadèmiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament (Expedient 
número 1376-0015/2021). 

 
4. Aprovar, si escau, el Contracte menor d’obra, per a la Renovació del 

clavegueram i de la xarxa d’aigua al Passatge del Pi (Expedient número 1411-
0023/2021).  

 
5. Aprovar, si escau, el Contracte menor de subministrament d’un projector per la sala 

del Casal Francesc Macià (Expedient número 1432-0007/2021). 
 

6. Aprovar, si escau, la formació del personal de l’Administració Local en perspectiva de 
gènere, dins del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 1538-0001/2021).  

 
7. Aprovar, si escau, la donació d’un repujat d’aram emmarcat de la façana 

exterior del Portal de Jaume Puigdomènech Soler a favor de l’Ajuntament 
(Expedient número 1573-0001/2021).  
 



 
 

 

 

8. Donar compte de la Modificació Parcial de la xarxa pluvial per l’execució de les obres 
d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, fase I (A) 
(Expedient número 2388-0002/2021). 

 
9. Aprovar, si escau, la pròrroga del termini de l’execució de les obres d’urbanització del 

Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, fase I (A)( Expedient número 
2388-0002/2021). 

 
10. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’una subvenció per a projectes de foment de a 

recollida selectiva de residus municipals, a l’Agència de Residus de Catalunya 
(Expedient número 2240-0058/2021).  

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

 
Expedient número 2864-0002/2021 
Expedient número 2864-0012/2021 
Expedient número 2867-0007/2021 
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