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

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

dia 11 de desembre de 2018, a les 9:00 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 30 de
novembre de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
2.- Concedir la 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 l’entitat Club de Patinatge Artístic de Caldes de
Montbui, expedient 6570/2018 d'Esports.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
3.- Donar per deserta la convocatòria de la beca de recerca històrica local 2018-2019 (beca de recerca
d’històrica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui) i anul.lar el document comptable corresponent, expedient
2541/2018.

Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
4.- Donar de baixa el gual situat al carrer Oliveres, 16, retornar a la seva titular els períodes que li hagin estat
cobrats des del dia de la baixa i advertir-li que haurà de retirar la placa de gual, expedient 1904/2016.
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte sol·licitada per l'enderroc d'un cobert existent i la construcció
d'una edificació destinada a ús agrícola al Paratge El Negrell, polígon 4 parcel·la 114, expedient 5711/2017.
6.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per l'ampliació de xarxa amb arqueta per instal·lació de fibra
òptica, a la finca situada al carrer Sant Pau cantonada amb carrer Santa Teresa, a Ufinet Telecom SAU,
expedient 7004/2018.
7.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per ampliació de la xarxa amb canalització i arqueta nova per
Fibra óptica, a la finca situada al carrer Avinguda Pi i Margall, davant el número 185, a Ufinet Telecom SAU,
expedient 7032/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
8.- Aprovar la certificació d'obra núm. 2, i aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament
de la factura núm. 001210, corresponent al contracte de les obres d'urbanització «Campanya d'asfaltat
2017» de Caldes de Montbui, a favor de Rogasa Construcciones y Contratas SAU, expedient 4486/2017.
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