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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 30 de

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

novembre de 2018, a les 13:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les dues sessions de Junta de Govern Local anteriors de dates 23
de novembre (ordinària) i 28 de novembre (extraordinària i urgent) de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la cessió temporal per a l’exposició «Realisme(s) entre guerres a Catalunya (1917-1936)», que
es realitzarà entre el 4 de juliol i el 12 d’octubre de 2019 al Museu de Maricel de Sitges, d'una obra de
Manolo Hugué que es troba dipositat a Thermalia; i autoritzar-ne la reproducció al catàleg de l’exposició,
expedient 7287/2018.

Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
3.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes NO menors), expedient 8241/2018
d'Intervenció.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
4.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per a nova escomesa d'instal·lació de gas, a la finca situada
al carrer Llançà, 5, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 5915/2018.
5.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada, per una nova escomesa de gas sense ampliació de xarxa, a
la finca situada al carrer Sant Pau, 68, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 7967/2018.
6.- Retornar la fiança dipositada per tal de garantir la neteja i l’adequació de l’espai, en relació amb
l'autorització de les instal·lacions del recinte firal durant els dies de la festa Major 2018 de Caldes de
Montbui, a favor de la "Asociación Cultural Cruz de Mayo", expedient 7011/2018.
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Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
7.- Aprovar la factura número T/1800067, corresponent a la gestió del servei de recollida de residus pel
període comprès pels mesos de novembre i desembre de 2018, d’acord amb l’encomana de gestió aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de novembre de 2017; i l’autorització, la disposició, el
reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa, a favor de Gestió Municipal de
Serveis SA, expedient 2757/2018.
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