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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 23 de
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novembre de 2018, a les 13:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local ordinària anterior de data 16 de
novembre de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar el contingut i la signatura de l'Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de
treball i el Pla d'activitats corresponent, amb un alumne (JA C S) del Centre d'ensenyament Institut Manolo
Hugué, a l’Ajuntament de Caldes de Montbui; i nomenar un/a tutor/a de les pràctiques, expedient 8226/2018
de Recursos Humans.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
3.- Aprovar els documents comptables de disposició i reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, corresponents als ajuts individuals atorgats a dos esportistes locals que participen en
competicions esportives oficials d'àmbit nacional, estatal o superior de la temporada 2018/2019, expedient
2790/2018 d'Esports.
4.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2018, i aprovar el document comptable de disposició
i reconeixement de l'obligació i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Associació de Futbol Sala
Caldes de Montbui, expedient 5677/2018 d’Esports.
5.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2018, i aprovar el document comptable de disposició
i reconeixement de l'obligació i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Centre Democràtic i Progressista
Centre d’Escacs Caldes de Montbui, expedient 6024/2018 d'Esports.
6.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2018, i aprovar el document comptable de disposició
i reconeixement de l'obligació i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Club Centre Excursionista
Caldes (CECMO), expedient 6060/2018 d'Esports.
7.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2018, i aprovar el document comptable de disposició
i reconeixement de l'obligació i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Club de Tir amb Arc Caldes de
Montbui, expedient 6082/2018 d'Esports.
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8.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2018, i aprovar el document comptable de disposició
i reconeixement de l'obligació i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Esport Ciclista Calderí,
expedient 6083/2018 d’Esports.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
9.- Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a l'actuació «Gestió de
la dinamització de Caldes Centre Comercial»; i aprovar el contingut íntegre i la signatura del Conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de
Montbui (UCIC) per a l'esmentada Gestió, expedient 633/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
10.- Retornar la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per l’acte d’edificar, a la
finca situada al carrer Estació, 16, a favor de la seva Comunitat de propietaris, expedient 258/2015.
11.- Retornar la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per l’acte d’edificar, a la
finca situada al carrer Josep Fontcuberta, 10, expedient 2184/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
12.- Aprovar la certificació d'obra núm. 7, del contracte de les obres de reurbanització de la plaça de la Font
del Lleó de Caldes de Montbui; i aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la
despesa corresponent a la factura número 000007, a favor de Rogasa Construcciones y Contratas SAU y
Rehac SAU UTE, expedient 3406/2017.
Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
13.- Aprovar la factura número T/1800077, corresponent a la gestió del servei de neteja viària a Caldes de
Montbui, pel període comprès pels mesos de novembre i desembre de 2018; i l’autorització, la disposició, el
reconeixement de l'obligació i l'ordenació del seu pagament, a favor de Gestió Municipal de Serveis SA,
d’acord amb l’encomana de gestió aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 d'abril de 2018,
expedient 8176/2018.
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