
 
 

 

 

 
 
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 juny 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,  a data de la signatura electrònica  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 1 de juny de 2022 
 

2. Sol·licituds i comunicacions 
 

Expedient número 2338-0011/2022 
Expedient número 2997-0019/2022 

 
3. Llicències 

 
3.1 Obres 
 
Expedient número 2413-0035/2020 
Expedient número 2413-0036/2022 
Expedient número 2413-0038/2022 
Expedient número 2413-0043/2022 
Expedient número 2413-0044/2022 
Expedient número 2413-0046/2022 
Expedient número 2414-0051/2022 
Expedient número 2414-0065/2022 
Expedient número 2414-0071/2022 
Expedient número 2414-0072/2022 
Expedient número 2414-0073/2022 
Expedient número 2414-0074/2022 
Expedient número 2414-0075/2022 
Expedient número 2414-0078/2022 
Expedient número 2414-0079/2022 
Expedient número 2414-0080/2022 
Expedient número 2414-0081/2022 
Expedient número 2414-0082/2022 
Expedient número 2414-0089/2022 
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES  

 
Expedient número 2413-0007/2020 
Expedient número 2413-0015/2021 
 
3.3 FINAL D’OBRA 
 
Expedient número 2413-0009/2020 
 
3.4  Requeriments 
 
Expedient número 2444-0002/2022 
Expedient número 2997-0007/2022 
 
4. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre la Unió de Comerç de Centelles i 

l’Ajuntament (Expedient número 1376-0012/2022).  
 



 
 

 

 

5. Aprovar, si escau, el contracte menor d’obres per a la substitució de les lluminàries 
del terra del carrer de l’Estació (Expedient número 1387-0003/2022). 
 

6. Aprovar, si escau, el contracte menor de servei per a la instal·lació d’un sistema 
d’alarma d’intrusió per a l’escola Xoriguer (Expedient número 1411-0020/2022).  
 

7. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament de les lluminàries pel terra 
del carrer de l’Estació (Expedient número 1432-0014/2022).  
 

8. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament del programari ADOBE 
Acrobat (Expedient número 1432-0015/2022).  
 

9. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament per a la instal·lació d’una 
taula de so al Casal Francesc Macià (Expedient número 1432-0016/2022).  
 

10. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament i instal·lació de jocs 
infantils per foment de l’activitat física al pati de l’escola Ildefons Cerdà (Expedient 
número 1432-0017/2022).  
 

11. Aprovar, si escau, la donació de documents de creació literària original i altra 
documentació de Ramon Badosa Salvans per part del seu fill Joan Badosa 
Targarona (Expedient número 1573-0002/2022).  

 
12. Aprovar, si escau, el pagament del preu públic de l’Agència de l’Energia Local i el 

programa Desendolla’t que el Consell Comarcal d’Osona presta al municipi 
(Expedient número 2064-0002/2022).  
 

13. Aprovar, si escau, el pagament del preu públic del Servei d’Intervenció 
Socioeducativa que el Consorci d’Osona de Serveis Socials presta al municipi 
corresponent al període de 2022 (Expedient número 2870-0004/2022).  
 

14. Aprovar, si escau, el pagament del preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària que el 
Consorci d’Osona de Serveis Socials presta al municipi corresponent al 1r trimestre 
de l’any 2022 (Expedient número 2824-0001/2022).  
 

15. Aprovar, si escau, el pagament del preu públic dels habitatges d’estada temporal que 
el Consorci d’Osona de Serveis Socials presta al municipi corresponent a l’any 2022 
(Expedient número 2824-0003/2022).  
 

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

Expedient número 2867-0007/2022 
Expedient número 2867-0014/2022 

_______________________________________________________________________________ 
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