
 
 

 

 

 
 
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 18 de maig 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 5 de maig de 2022 
 

2. Llicències 
 

2.1 Obres 
 
Expedient número 2413-0006/2022 
Expedient número 2413-0008/2022 
Expedient número 2413-0019/2022 
Expedient número 2413-0020/2022 
Expedient número 2413-0022/2022 
Expedient número 2413-0023/2022 
Expedient número 2413-0024/2022 
Expedient número 2413-0026/2022 
Expedient número 2413-0027/2022 
Expedient número 2414-0133/2021 
Expedient número 2414-0134/2021 
Expedient número 2414-0136/2021 
Expedient número 2414-0034/2022 
Expedient número 2414-0042/2022 
Expedient número 2414-0043/2022 
Expedient número 2414-0044/2022 
Expedient número 2414-0045/2022 
Expedient número 2414-0046/2022 
Expedient número 2414-0048/2022 
Expedient número 2414-0050/2022 
Expedient número 2414-0052/2022 
Expedient número 2414-0053/2022 
Expedient número 2414-0055/2022 
 
2.2 PRÒRROGA D’OBRES  

 
Expedient número 2413-0014/2020 
 
2.3  Requeriments 
 
Expedient número 2414-0015/2022 
Expedient número 2414-0047/2022 
 
3. Aprovar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Centelles a la Xarxa 

d’habitatges d’Inserció Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a 
l’any 2022 ( Expedient número 1376-0011/2022).  

 



 
 

 

 

4. Aprovar, si escau, el Contracte menor de servei de manteniment de la Piscina 
d’estiu (Expedient número1411-0010/2022).  

 
5. Aprovar, si escau, el contracte menor de serveis de control biològic de 

plagues a l’arbrat viari per l’any 2022 (Expedient número 1411-0018/2022).  
 

6. Donar compte de l’informe de les analítiques d’aigua presentades per Agbar 
(Expedient número 2512-0002/2022). 
 

7. Aprovar, si escau, les bases de la campanya comercial Compra i descobreix 
Catalunya, any 2022 (Expedient número 2612-0001/2022).  
 

8. Aprovar, si escau, la modificació de l’horari d’obertura de la Piscina municipal 
durant el mes d’agost (Expedient número 2755-0002/2022).  
 

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

Expedient número 2770-0001/2022 
Expedient número 2864-0004/2022 
Expedient número 2864-0008/2022 

_______________________________________________________________________________ 
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