
 
 

 

 

 
 
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 març 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 2 de març de 2022 
 

2. Llicències 
 

Expedient número 2412-0001/2022 
Expedient número 2413-0057/2022 
Expedient número 2413-0005/2022 
Expedient número 2413-0009/2022 
Expedient número 2413-0012/2022 
Expedient número 2413-0014/2022 
Expedient número 2414-0025/2022 
Expedient número 2414-0027/2022 
Expedient número 2414-0028/2022 
Expedient número 2414-0030/2022 
Expedient número 2414-0038/2022 
 
2.1 Final d’obra  

 
Expedient número 2414-0044/2021 
 
3. Donar compte del Manifest de suport al docent i company Miquel Álvarez 

(Expedient número 1262-0001/2022) 
 
4. Aprovar, si escau, l’adhesió a la convocatòria de complements de menjador, 

llibres i material escolar del Consell Comarcal d’Osona de Serveis Socials per 
a l’exercici 2022 (Expedient número 1376-0004/2022).  

 
5. Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de servei, per a l’explotació del 

bar del pavelló nou, la gestió, la consergeria i neteja del pavelló nou i vell 
(Expedient número 1400-0001/2022).  

 
6. Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte menor de servei, pel control de la 

legionel·losi i l’anàlisi de l’aigua en la xarxa de les instal·lacions municipals 
(Expedient número 1411-0003/2022).  
 

7. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament per a la compra de 
material per a la Campanya informativa de la recollida selectiva, nou model de 
contenidors intel·ligents (Expedient número 1432-0003/2022).  

  
8. Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte menor de subministrament, per a 

la senyalització d’orientació del camí del Mig i del carrer del Mas Llavina 
(Expedient número 1432-0005/2022).  
 



 
 

 

 

9. Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte menor de subministrament, per a 
l’adquisició de jardineres per a la plaça 1 d’octubre (Expedient número 1432-
0006/2022).  
 

10. Aprovar, si escau, el fraccionament i l’ajornament 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).  
 

11. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 9 i preus addicionals 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). 
 

12. Aprovar, si escau, la certificació d’obres número 2, última i preus 
contradictoris de l’obra denominada Renovació del clavegueram i de la xarxa 
d’aigua, al passatge del Pi (Expedient número 2388-0009/2021).  
 

13. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per Agbar 
(Expedient número 2512-0001/2022)  
 

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

Expedient número 1432-0004/2022 
Expedient número 1514-0001/2022 
Expedient número 1514-0002/2022 
Expedient número 2795-0001/2022 
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