
 
 

 

 

 
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 7 de juliol 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,  5 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 14 de juny de 2021. 
 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient número 2338-0009/2021 
Expedient número 2413-0016/2021 
Expedient número 2413-0018/2021 
Expedient número 2414-0077/2021 
Expedient número 2413-0007/2021 
Expedient número 2413/0008/2021 
Expedient número 2413-0014/2019 
 

3. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
de Centelles per a la realització de Programes de Formació i Inserció 
organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que 
han finalitzat l’Ensenyament Obligatori sense obtenir el Títol de Graduat/da en 
Educació Secundària Obligatòria (Expedient número 1376-0010/2021). 

 
4. Aprovar, si escau, el recurs presentat per l’Entitat Novatilu, SL contra 

l’Adjudicació del subministrament de materials per a la substitució de 
lluminàries per a la ronda dels Esports i adjacents (Expedient número 1428-
0002/2021). 

 
5. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del Catàleg de la Xarxa de 

Governs Locals 2021, dins del Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Expedient número 2240-0040/2021).  
 

6. Aprovar, si escau, el conveni d’Encomana de Gestió entre els Ajuntaments de 
Calldetenes, Centelles, Gurb, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit 
de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní 
d’Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, 
Vilanova de Sau i l’Ajuntament de Vic per a l’execució d’actuacions en el marc 
del Programa Treball, Talent i Tecnologia, de la Diputació de Barcelona 
(Expedient número 2240-0074/2020). 
 

7. Aprovar, si escau, el Calendari de festius amb l’obertura comercial autoritzada 
per als anys 2022 – 2023 (Expedient número 2611-0002/2021). 
 

8. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del 
Projecte d’Activitats i Serveis Culturals entre el Centre Parroquial de la 
Parròquia de Santa Coloma de Centelles i l’Ajuntament, pel període 2021 – 
2022 (Expedient número 2749-0001/2021).  



 
 

 

 

 
9. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració publicoprivat pel Projecte de 

Circuit estable del cinema català Cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català 
de setembre a desembre de 2021 (Expedient número 2749-0002/2020).  
 

10. Aprovar, si escau, la liquidació del servei  del Programa Pedala que el consorci 
d’Osona de Serveis Socials presta al municipi, corresponent al període de 
2021 (Expedient número 2824-0002/2021). 
 

11. Aprovar, si escau, les Bases reguladores per atorgar ajuts socials per a 
activitats esportives dins el Programa Esport per a tothom, destinats a 
famílies residents a Centelles (Expedient 2864-0012/2020). 

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

 
Expedient número 2240-0067/2020 
Expedient número 2864-0013/2021 
Expedient número 2867-0005/2020 
 

13. Temes urgents 
 
_________________________________________________________________________________ 
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