
 
 

 

 

 
 
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 16 de febrer 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,  14 de febrer de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 9 de febrer de 2022 
 

2. Sol·licituds i comunicacions 
 
Expedient número 2997-0039/2021 
Expedient número 2997-0049/2021 
Expedient número 2997-0043/2021 
Expedient número 2391-0001/2022 

 
3. Llicències 

 
Expedient número 2412-0009/2021 
Expedient número 2413-0047/2021 
Expedient número 2413-0060/2021 
Expedient número 2413-0004/2022 
Expedient número 2414-0002/2022 
Expedient número 2414-0016/2022 
Expedient número 2575-0001/2022 
 
3.1 Llicències de primera ocupació  

 
Expedient número 2413-0049/2021 
 
3.2 Final d’obra  

 
Expedient número 2413-0028/2019 
 
4. Requeriments 
 
Expedient 2414-0133/2021 
Expedient 2414-0134/2021 
Expedient 2414-0136/2021 
 
5. Donar compte de l’Aprovació de la modificació del Reglament del Servei 

d’assistència Local, el Consell Comarcal d’Osona (Expedient número 1207-
0001/2022).  

 
6. Donar compte de l’Aprovació d’una nova ordenança de preus públics dels 

serveis que ofereix el Consorci d’Osona de Serveis Socials i les tarifes que s’hi 
inclouen (Expedient número 1207-0002/2022).  
 



 
 

 

 

7. Aprovar, si escau l’adjudicació del contracte menor de servei, per a la direcció 
de les obres pels treballs complementaris de la urbanització del Pla Parcial 
del sector XV – Sant Pau – Fase 1A (Expedient número 1411–0006/2022) 
 

8. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament per a la Substitució 
de la porta principal i el canvi de llums a Led a la Deixalleria municipal 
(Expedient número 1432-0002/2022) 
 

9. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 7 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) 
 

10. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 8 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) 
 

11.  Donar compte de la modificació parcial de la xarxa d’aigua sanitària  del 
Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector XV – Ciutat Jardí – Sant 
Pau, fase I (A) (Expedient número 2388-0002/2021) 

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

 
Expedient número 1343-0003/2022 
Expedient número 2864-0001/2022 
Expedient número 2864-0002/2022 
Expedient número 2867-0008/2022 
Expedient número 2867-0002/2022 
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