
 
 

 

 

 
 
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 15 de desembre 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,  10 de desembre de 2021 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 1 de desembre de 2021. 
 

2. Sol·licituds i comunicacions 
 

Expedient número 1178-0016/2021 
Expedient número 2064-0002/2021 
Expedient número 2064-0003/2021 
Expedient número 2413-0027/2021 
 
3. Llicències 

 
Expedient número 2413-0048/2021 
Expedient número 2413-0049/2021 
Expedient número 2413-0050/2021 
Expedient número 2413-0052/2021 
 
4. Requeriments 
 
Expedient número 2444-0003/2021 
 
5. Donar compte de la Moció per indicar les altimetries als ports de muntanya i 

millor la seguretat de ciclistes a les carreteres de la demarcació de Barcelona 
per a la promoció del turisme esportiu de proximitat de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 1029-0007/2021). 

 
6. Aprovar, si escau, el Conveni de Cooperació per a la implantació i execució del 

Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca 
d’Osona (Expedient número 1376-0016/2021).  
 

7. Aprovar, si escau, el Contracte menor d’obres, per l’enderroc d’envans i altres 
al Palau dels Comtes, Fase 1 (Expedient número 1387-0005/2021).  
 

8. Aprovar, si escau, el Contracte menor de servei, per l’adjudicació de la 
redacció de l’actualització del Projecte d’estructura al Palau dels Comtes, 
(Expedient número 1411-0025/2021).  

 
9. Donar compte de la Programació d’activitats preventives tècniques que porta 

a terme l’empresa Quirón Prevención en el diferents centres e l’Ajuntament, 
en el període de l’1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022 (Expedient número 
1541-0002/2021). 
 

10. Aprovar, si escau, la donació de documents realitzada per Josep Font Giol a 
favor de l’Ajuntament (Expedient número 1573-0002/2021).  



 
 

 

 

 
11. Aprovar, si escau, la Certificació d’obres número 6 de l’obra denominada 

Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, 
Fase I (A) (Expedient número 2388-0002/2021). 
 

12. Donar compte de la modificació d’execució del paviment provisional del 
Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, 
Fase I (A) (Expedient número 2388-0002/2021). 

  
13. Aprovar, si escau, la previsió de les aportacions al Consorci d’Osona de 

Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona, per l’exercici 2022 (Expedient 
número 2820-0010/2021).  
 

14.  Aprovar, si escau, el reconeixement de l’obligació en concepte de bestreta del 
Consorci d’Osona de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona 
(Expedient número 2824-0002/2021).  

 
15. Aprovar, si escau, la liquidació del preu públic al Servei d’Igualtat de gènere i 

LGTBI (SIAD) que el Consorci d’Osona de Serveis Socials presta al municipi 
corresponent al període 2021 (Expedient número 2824-0002/2021). 

 
16. Aprovar, si escau, la liquidació del preu públic al Servei de software i 

programes informàtics de gestió de serveis socials (TIC) que el Consell 
Comarcal d’Osona presta al municipi corresponent al període 2021 (Expedient 
número 2824-0002/2021).  
 

17. Aprovar, si escau, la liquidació al preu públic al servei de Gestió d’ajuts de 
Complements de menjador que el Consorci d’Osona de Serveis 
Socials/Consell Comarcal d’Osona presta al municipi, corresponent al període 
del curs 2021 - 2022 (Expedient número 2824-0002/2021).  
 

18.  Aprovar, si escau, la liquidació del preu públic que correspon al Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) que el Consell Comarcal d’Osona presta al 
municipi, corresponent al període del tercer trimestre de 2021 (Expedient 
número 2824-0002/2021).  
 

19. Aprovar, si escau, la liquidació del preu públic al servei de Gestió d’ajuts de 
llibres i material que el Consell Comarcal d’Osona presta al municipi 
corresponent al període del curs 2021 – 2022 (Expedient número 2824-
0002/2021).  
 

20.  Aprovar, si escau, les liquidacions dels imports a satisfer per part de les 
entitats participants en el programa Servei Local de Teleassistència, 
corresponents al període de maig a desembre de 2021 (Expedient número 
2858-0001/2021).  



 
 

 

 

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

 
Expedient número 2758-0004/2021 
Expedient número 2770-0001/2021 
Expedient número 2864-0027/2021 

 
22. Temes urgents 
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