
 
 

 

 

 
 
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 6 d’abril 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 16 de març de 2022 
 

2. Sol·licituds i comunicacions 
 

Expedient número 2413-0024/2018 
Expedient número 2955-0053/2021 
Expedient número 3000-0014/2019 

 
3. Llicències 

 
Expedient número 2413-0017/2022 
Expedient número 2414-0019/2022 
Expedient número 2414-0032/2022 
Expedient número 2414-0033/2022 
 
3.1 Pròrrogues d’obres 

 
Expedient número 2413-0038/2020 
Expedient número 2413-0041/2020 
 
3.2 Final d’obres  

 
Expedient número 2413-0056/2021 
Expedient número 2414-0040/2021 
 
4. Requeriments 

 
Expedient número 2413-0001/2022 
Expedient número 2413-0003/2022 

 
5. Donar compte de la resolució del Jutjat del Contenciós Administratiu número 

3 de Barcelona, relativa al recurs del Procediment ordinari 1414/2018 – A 
(Expedient número 1366-0001/2022).  

 
6. Aprovar, si escau, el contracte menor de subministrament, del programari per 

a la realització dels processos de participació ciutadana (Expedient número 
1343-0004/2022).  
 

7. Aprovar, si escau, el Conveni de cessió d’ús d’un local per descentralitzar el 
Centre Ocupacional de la Fundació Sant Tomàs (Expedient número 1376-
0003/2022).  
 



 
 

 

 

8. Donar compte dels resultats de la recollida de roba per la reutilització de l’any 
2021, segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació 
Tapís (Expedient número 1376-0023/2020).  
 

9. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR) (Expedient número 1376-
0005/2022).  
 

10. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Centelles, de Balenyà i d’Aiguafreda, en relació a la subvenció aprovada per a 
la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, “Integració 
comercial i turística d’Osona Sud” (Expedient número 1376-0007/2022).  
 

11. Aprovar, si escau, el contracte menor d’obres per a la instal·lació de dos punts 
de llums al carrer de Torras i Bages cantonada carrer dels Teixidors 
(Expedient número 1387-0001/2022).  
 

12. Aprovar, si escau, la devolució de l’aval de la contractació del servei de 
recollida domiciliària d’escombraries de matèria orgànica, a l’empresa Obres i 
Serveis Presseguer, SL (Expedient número 1400-0002/2022).  
 

13. Aprovar, si escau, la devolució de l’aval de la contractació dels serveis de 
neteja viària, recollida i transport de residus domèstics i gestió de la 
deixalleria, a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL (Expedient número 
1400-0003/2019).  
 

14. Aprovar, si escau, el Contracte menor de socorrisme de la piscina municipal 
d’estiu (Expedient número 1411-0008/2022).  
 

15.  Aprovar, si escau, l’adjudicació del Contracte menor de servei per a la Gestió 
de control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió 
d’abonaments, servei de bar de la Piscina municipal d’estiu (Expedient 
número 1411-0009/2022).  
 

16. Aprovar, si escau, l’adjudicació del Contracte menor de servei, per pintar les 
marques vials i l’aparcament per persones amb mobilitat reduïda (Expedient 
número 1432-0007/2022).  
 

17. Aprovar, si escau, el Contracte menor de subministrament de dos punts de 
llum al carrer de Torras i Bages cantonada carrer dels Teixidors (Expedient 
número 1432-0011/2022).  
 

18.  Aprovar, si escau, el Cànon i l’Estat de comptes de l’any 2021 de l’empresa 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR) (Expedient número 
2130-0003/2022 ).  



 
 

 

 

 
19. Aprovar, si escau, la proposta de construcció de nova rotonda al PK 17+100 

de la Ctra. C-1413b (cruïlla del carrer Fortià Solà) presentada per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona 
(Expedient número 2380-0002/2021).  
 

20. Donar compte de la proposta presentada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, sobre 
les modificacions al semàfor de la C-1413B al PK 17+620 (Expedient número 
2384-0002/2022).  

 
21. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del fons de prestació, Suport al 

foment del teixit comercial, mercats i fires locals, del Catàleg del Pla de 
concertació Xarxa Governs Locals 2020 – 2023 de la Diputació de Barcelona  
(Expedient número 2240-0018/2022). 
 

22. Aprovar, si escau, l’acceptació de la subvenció del fons de prestació Els 
serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica XALOC, en el marc del 
Catàleg del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 2020 – 2023 de la 
Diputació de Barcelona (Expedient número 2240-0019/2022).  
 

23. Aprovar, si escau, els criteris de participació a la 13a Fira de la Ratafia 
(Expedient número 2633-0001/2022).  
 

24. Aprovar, si escau, les bases del concurs de Ratafies casolanes  de la 13a Fira 
de la Ratafia (Expedient número 2633-0002/2022).  
 

25. Aprovar, si escau, la liquidació al Servei d’atenció domiciliària (SAD) que el 
Consell Comarcal d’Osona presta al municipi (Expedient número 2824-
0002/2021).  
 

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

Expedient número 2760-0003/2022 
Expedient número 2864-0005/2022 
 

___________________________________________________________________________________ 
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