
 
 

 

 

 
 
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 extraordinària de la Junta de Govern 
Local, que es farà a l’Ajuntament el 5 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 20 d’abril de 2022 
 

2. Sol·licituds i comunicacions 
 
Expedient número 2338-0001/2022 
Expedient número 2338-0002/2022 
Expedient número 2338-0004/2022 
Expedient número 2338-0005/2022 
Expedient número 2338-0006/2022 
Expedient número 2338-0007/2022 
Expedient número 2338-0008/2022 
Expedient número 2338-0009/2022 

 
3. Llicències 

 
3.1 Obres 
 
Expedient número 2413-0033/2021 
Expedient número 2412-0002/2022 
Expedient número 2413-0003/2022 
Expedient número 2413-0011/2022 
Expedient número 2413-0013/2022 
Expedient número 2413-0015/2022 
Expedient número 2413-0016/2022 
Expedient número 2413-0018/2022 
Expedient número 2413-0025/2022 
Expedient número 2414-0035/2022 
Expedient número 2414-0036/2022 
Expedient número 2414-0037/2022 
Expedient número 2414-0039/2022 
 
3.2 Permís ambiental  

 
Expedient número 2575-0002/2022 

 
3.3  Requeriments 
 
Expedient número 2413-0006/2020 
Expedient número 2444-0001/2022 
 
4. Aprovar, si escau, l’estudi tècnic elaborat per la Diputació de Barcelona, per al 

Desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana (Expedient 
número 1287-0005/2021).  



 
 

 

 

 
5. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona 

Mobile World Capital Foundation i l’Ajuntament de Centelles, en el marc del 
Mobile Week Centelles 2022 (Expedient número 1376-0006/2022).  

 
6. Aprovar, si escau, el contracte menor de servei, pels treballs de manteniment 

de l’escola Ildefons Cerdà (escola de dalt) (Expedient número 1387-
0004/2022) 

 
7. Aprovar, si escau, el contracte menor de serveis per a la redacció del Projecte 

per a la legalització de la instal·lació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics 
al polígon industrial La Gavarra (Expedient número 1411-0015/2022). 

 
8. Aprovar, si escau, el contracte menor de serveis per a la redacció del Projecte 

per a la legalització de la instal·lació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics 
a la ronda dels Esports (Expedient número 1411-0016/2022).  
 

9. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament de lluminàries LED 
a la carretera de Sant Feliu de Codines (Expedient número 1432-0013/2022).  
 

10. Aprovar, si escau, l’acceptació del crèdit de caixa concedit per la Diputació de 
Barcelona, per finançar l’actuació local “Rehabilitació del Palau dels Comtes, 
fase 1 (Expedient número 2240-0017/2022).  
 

11. Aprovar, si escau, el Pla inicial de manteniment dels camins del municipi, dins 
del Catàleg de Recursos de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020 
(Expedient número 2240-0054/20).  
 

12. Aprovar, si escau, el projecte executiu per a la Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum de 91,225 kWp per a l’escola Ildefons Cerdà (Expedient número 
2391-0002/2022).  
 

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

Expedient número 1411-0019/2021 
Expedient número 2864-0006/2022 
Expedient número 2864-0007/2022 

 
_______________________________________________________________________________ 
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