
 
 

 

 

 
 
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 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,  15 de novembre de 2021 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 10 de novembre de 2021. 
 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient número 2575-0066/2021 
 

3. Aprovar, si escau, el Contracte menor de subministrament, per  a l’Adquisició d’un joc 
de cistelles de bàsquet graduables en alçada, per instal·lar al Pavelló municipal 
d’Esports (Expedient número 1411-0024/2021). 

 
4. Aprovar, si escau, el pagament del subministrament de material de l’actuació de 

Lluminàries per a vials, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà i carrer adjacents (Expedient 
número 1432-0005/2021).  
 

5. Aprovar, si escau, el pagament del subministrament de material de l’actuació de 
Lluminàries per a vials, al Camí de la Llavina i carrers adjacents (Expedient número 
1432-0006/2021).  
 

6. Aprovar, si escau, el fraccionament i l’ajornament de les quotes de les quotes del 
Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, Fase 1 A 
(Expedient número 2058 – 0002/2021).  
 

7. Donar compte del Canvi de titularitat de la parcel·la PR92 del sector XV, Ciutat Jardí, 
Sant Pau (Expedient número 2058 – 0002/2021).  

 
8. Aprovar, si escau, la proposta  presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona de crèdits incobrables que correspon a l’any 2020 (Expedient 
número 2063 – 0002/2021).  

 
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 número 2240-0056/2021).  
 

10. Aprovar, si escau, el pagament de les subvencions pel sector de la restauració 
afectats per les mesures restrictives provocades pel COVID19 durant l’any 2021 
(Expedient número 2244 – 0001/2021).   

 
11. Aprovar, si escau, el Projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum 

compartit del Casal Francesc Macià (Expedient número 2395-0004/2021).  
 
12. Aprovar, si escau, els Tallers per a la separació de l’oli domèstic (Expedient número 

2496 – 0002/2021).  
 

13. Aprovar, si escau, la Campanya informativa sobre la recollida de la fracció verda 
(Expedient número 2494 – 0003/2021).  
 

14. Aprovar, si escau, l’Estudi de mobilitat del Centre del municipi – Fase 2 – (Expedient 
número 2938 – 0013/2021). 



 
 

 

 

 
15. Aprovar, si escau, el Canvi de nom dels nínxols del Cementiri municipal (Expedient 

número 2912 – 0001/2021).  
 

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

Expedient número 2864-0025/2021 
Expedient número 2867-0009/2021 

 
17. Temes urgents 
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