Document

Expedient

Data

11-12-2018

90703/2018
Àrea

Secretaria de Serveis Generals

Segell

Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament
Tauler
electrònic
de Caldes de Montbui
Registre
Data
de publicació
General : 11-12-2018
SORTIDA
Data 11-12-18 13:37:00
Codi S/6211/2018

Codi de verificació

²1D6O3L5I151D455J0ZGT÷»
²1D6O3L5I151D455J0ZGT÷»
1D6O3L5I151D455J0ZGT

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 14 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.

desembre 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 30
de novembre (ordinària) i 11 de desembre (extraordinària) de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
2.- Aprovar la liquidació de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte les activitats de prestació
dels serveis de comunicació audiovisual de l’exercici de l’any 2018 corresponent a Ràdio Caldes, expedient
8709/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
3.- Donar conformitat a les concessions dels ajuts de menjador escolar, per al curs 2018-2019, aprovades
pel Consell Comarcal del Consell Oriental, mitjançant les Comissions de Govern des del 5 de setembre de
2018 fins a data d’avui; i aprovar els documents comptables d'Autorització, de Disposició i de
Reconeixement de l'Obligació i ordenar el seu pagament a les empreses de càtering que gestionen el servei
de menjador als centres escolars corresponents, expedient 2828/2018.
4.- Aprovar uns documents comptables de Reconeixement de l’Obligació i ordenar el pagament dels imports
corresponents, en concepte dels ajuts econòmics per les assistències a l’Escola de Música municipal i al
Taller d'Art Municipal, del primer trimestre del curs 2018/2019, i traspassar els imports a les aplicacions
d'ingrés números 41/34200 (Quotes i matrícula Escola de Música) i 42/34200 (Quotes i matrícula Taller
d'Art), expedient 6011/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
5.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del Conveni amb l'entitat social Cooperativa 70, SCCL, per
gestionar l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) a Caldes de Montbui per a les anualitats
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2018 i 2019; aprovar el document comptable pertinent i transferir la subvenció per a l'any 2018 a l'esmentada
entitat, expedient 7672/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
6.- Retornar la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per l’acte d’edificar, a la
finca situada al carrer General Padrós, 26, al seu sol·licitant, expedient 368/2018.
7.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d’un ascensor que millora
l'accessibilitat a 18 habitatges, a la Comunitat de Propietaris de Pau Cuscó número 9, expedient 6126/2018.
8.- Concedir llicència urbanística amb projecte sol·licitada per les obres de reparació i conservació d'edifici
existent a l'Avinguda Pi i Margall número 15, expedient 6410/2018.
9.- Concedir la llicència de gual per l'entrada de vehicles a través de les voreres a la finca situada al carrer
Gustavo Adolfo Bécquer, 1-3, per un aparcament amb capacitat per 12 vehicles amb horari de funcionament
continuat i permanent, expedient 7643/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
10.- Aprovar la certificació d'obra núm. 8 corresponent al contracte de les obres de reurbanització de la plaça
de la Font del Lleó de Caldes de Montbui; aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació del seu
pagament corresponent a la factura número 000008, a Rogasa Construcciones y Contratas SAU y Rehac
SAU UTE, expedient 3406/2017.
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