
 
 

 

 

 
 
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 gener 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 21 de desembre de 2022 

 
2. Llicències 

 
2.1 Obres  

 
Expedient número 2412-0006/2021 
Expedient número 2412-0004/2022 
Expedient número 2413-0011/2022 
Expedient número 2413-0092/2022 
Expedient número 2413-0118/2022 
Expedient número 2413-0137/2022 
Expedient número 2413-0138/2022 
Expedient número 2413/0140/2022 
Expedient número 2413-0164/2022 
Expedient número 2414-0161/2022 
Expedient número 2414-0162/2022 
Expedient número 2414-0163/2022 
Expedient número 2414-0165/2022 
Expedient número 2414-0127/2020 
 
 

2.2 Pròrroga d’obres  
 
Expedient número 2413-0022/2021 
Expedient número 2414-0056/2021 
 
 

2.3 Llicència de primera ocupació 
 
Expedient número 2413-0017/2019 
Expedient número 2413-0117/2022 

 
2.4 Final d’obra 

 
Expedient número 2413-0002/2021 
Expedient número 2413-0018/2022 
Expedient número 2413-0074/2022 
Expedient número 2413-0120/2022 
 

 



 
 

 

 

3. Requeriments 
 
Expedient número 2413-0136/2022 
 

4. Aprovar, si escau, el canvi de nom dels nínxols del Cementiri municipal 
 
Expedient número 2912-0020/2022 
Expedient número 2912-0022/2022 
Expedient número 2912-0030/2022 
Expedient número 2912-0031/2022 
Expedient número 2912-0032/2022 
Expedient número 2912-0033/2022 
Expedient número 2912-0034/2022 
Expedient número 2912-0035/2022 
Expedient número 2912-0036/2022 
Expedient número 2912-0037/2022 
Expedient número 2912-0038/2022 
Expedient número 2912-0039/2022 
Expedient número 2912-0040/2022 
Expedient número 2912-0041/2022 
Expedient número 2912-0001/2023 
Expedient número 2912-0002/2023 
Expedient número 2912-0003/2023 
 

5. Aprovar, si escau, la cessió de la titularitat dels nínxols del Cementiri municipal 
 
Expedient número 2920-0003/2022 
 

6. Aprovar, si escau, la liquidació del Conveni de Protecció civil subscrit amb el Consell 
Comarcal d’Osona, de l’any 2022 (expedient número 1376-0027/2022) 

 
7. Aprovar, si escau, el Contracte menor d’obres per a la renovació de la xarxa de 

clavegueram al carrer dels Curtidors (Fase 3) (expedient número 1387-0017/2022) 
 

8. Aprovar, si escau, el fraccionament i ajornament de les quotes del projecte 
d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, Fase 1A (expedient 
número 2058-0002/2021) 

 
9. Aprovar, si escau, la proposta de crèdits incobrables que correspon a l’any 2022 

presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(expedient número 2063-0001/2022) 

 
10. Aprovar, si escau, l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de col·laboració amb 

l’Acadèmia del Cinema Català per l’any 2023 (expedient número 1376-0001/2023) 
 



 
 

 

 

11. Aprovar, si escau, la cessió de l’espai per a realitzar el passatge interactiu: El retorn 
de la Payrona per la companyia de teatre Milnotes i la despesa corresponent 
(expedient número 1376-0002/2023) 

 
12. Aprovar, si escau, les Bases del 3r concurs d’engalanar carrers i del 3r concurs de 

racons embruixats del Cau de Bruixes 2023 (expedient número 2762-0001/2023) 
 

13. Donar per assabentat que l’empresa Ecityclic Solutions , subroga els drets i deures de 
l’empresa Servicios Microinformàticos i el manteniment de la plataforma de gestió 
d’expedients (expedient número 1411-0028/2021) 

 
14. Despeses i pagaments 

 
Expedient número 2244-0001/2023 
Expedient número 2749-0001/2023 
Expedient número 2760-0001/2023 
Expedient número 2760-0002/2023 
Expedient número 2864-0001/2023 
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