
 
 

 

 

 
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 6 d’octubre 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 d’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,  4 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 16 de setembre de 2021. 
 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient número 2412-0005/2021 
Expedient número 2413-0030/2021 
Expedient número 2413-0036/2021 
Expedient número 2413-0038/2021 
Expedient número 2414-0089/2021 
Expedient número 2414-0095/2021 
Expedient número 2414-0096/2021 
Expedient número 2414-0097/2021 
Expedient número 2414-0098/2021 
Expedient número 2414-0099/2021 
Expedient número 2414-0102/2021 
Expedient número 2414-0103/2021 
Expedient número 2414-0106/2021 
Expedient número 2414-0107/2021 
Expedient número 2414-0108/2021 
Expedient número 2414-0109/2021 
Expedient número 2413-0028/2020 
Expedient número 2541-0003/2021 
Expedient número 2575-0004/2021 
 

3. Donar compte de la modificació de l’horari lectiu de l’espai cedit a l’Escola 
Sagrats Cors, segons el conveni de l’ús privatiu d’ocupació d’espais públics 
entre l’Ajuntament de Centelles i  l’Escola Sagrats Cors, aprovat per la Junta 
de Govern Local, del dia 7 d’octubre de 2020 (Expedient número 1376-
0013/2021).  
 

4. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament de lluminàries per a 
vials, a la Carretera de Sant Feliu de Codines C-1413b (Expedient número 
1432-0004/2021).  
 

5. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament de lluminàries per a 
vials, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà i carrers adjacents (Expedient número 
1432-0005/2021).  
 

6. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament de lluminàries per a 
vials, al Camí de la Llavina i carrers adjacents (Expedient número 1432-
0006/2021).  
 



 
 

 

 

7. Aprovar, si escau, la devolució de l’aval pel treballs de serveis i 
subministrament de la cabina de dics i 2 servidors per virtualització, a 
l’empresa Inducontrol, SL (Expedient número 1400-0002/2021). 
 

8. Aprovar, si escau, la renúncia de la cessió d’ús de caràcter temporal de la 
plaça d’aparcament número 9 del carrer de Can Minguet, 6 (Expedient número 
1592-0002/2021).  
 

9. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per Agbar 
(Expedient número 2512-0009/2021). 
 

10. Aprovar, si escau, els criteris de participació de la 14a Fira de la Tòfona 
(Expedient número 2633-0003/2021).  
 

11. Aprovar, si escau, les bases del VIII Concurs de demostració de gossos 
tofonaires (Expedient número 2633-0004/2021). 
 

12. Aprovar, si escau, la liquidació al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que el 
Consell Comarcal d’Osona presta al municipi (Expedient número 2824-
0002/2021).  
 

13. Donar compte de la Constitució de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat 
Intern de l’Ajuntament (Expedient número 2867-0006/2020). 
 

14. Aprovar, si escau, el Canvi de nom dels nínxols del Cementiri municipal 
(Expedient número 2912-0001/2021). 

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

 
Expedient número 2244-0003/2021 
Expedient número 2244-0004/2021 
Expedient número 2758-0001/2021 
Expedient número 2864-0022/2021 
Expedient número 2910-0003/2021 
 

16. Temes urgents 
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