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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 24 de
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maig de 2019, 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 17 de maig
de 2019.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
2.- Acceptar l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona dins el marc del Fons de prestació
«Conservació de la Infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals» del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de participació de cada ens en les recursos del fons,
expedient 382/2019.
3.- Concedir llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, per un gos Rottweiler
del carrer Bellit, 19, a Felipe Monteseirin López, expedient 5160/2018.
4.- Concedir llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, per un gos Rottweiler
del carrer Bellit, 19, a Eva Martinez Laprea, expedient 6321/2018.
5.- Autoritzar la venda temporal de productes pirotècnics i la instal·lació d’una caseta de mida 2X6 (12 m2) a
la via pública, a l'emplaçament de la C-59-Ctra. C-1415, km 1.020, per aquests efectes, de l' 1 al 30 de juny
de 2019, ambdós inclosos, a Petardos BCM, SL, expedient 9330/2018.
6.- Autoritzar la venda temporal de productes pirotècnics i la instal·lació d’una caseta de mida 2X6 (12 m2) a
la via pública, a l'emplaçament del carrer Josep Calvó / Pi i Margall (Caprabo), per aquests efectes, del dia 9
al 23 de juny de 2019, ambdós inclosos, al senyor José María Vilardell Oliveras, expedient 9286/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
7.- Aprovar els imports per a l’anualitat compresa entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020, del
contracte de lloguer entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la Immobiliària Montbui SL, de les finques
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situades al carrer Abeurador, números 10 i 14, i al carrer Nou, 12; i requerir-li la presentació de les factures,
expedient 694/2014.
8.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i GERMANS VALLSMADELLA CB, del lloguer dels terrenys situats al carrer Escoles Pies números
12 i 14 per destinar-los a aparcament provisional; i requerir-li la presentació de les factures, expedient
4290/2019.
9.- Retornar les fiances dipositades com a garantia de la gestió de les runes i com a garantia de la reposició
dels elements urbanístics afectats per l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Canigó, 16, Yolanda Robles
Centellas, expedient 244/2016.
10.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
a l'Avinguda Can Valls, 101, a Miriam Hernández Mañas, expedient 3345/2019.
11.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la reforma de la cuina i el bany al Carrer
Asensi Vega 5, 2a planta, a Maria Inés Alvero Vila, expedient 3835/2019.
12.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per a nova escomesa d'instal·lació de gas, a la finca situada
al carrer Salvador Codina, 41, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 2452/2019.
13.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per una obertura de rases de 1,90 m2 i per a nova
escomesa d'instal·lació de gas, a la finca situada al carrer Avinguda Montbui, 51, a NEDGIA CATALUNYA,
SA, expedient 2724/2019.
14.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d’una piscina exterior d’ús
privat al carrer Magnòlia, 26, de la Urbanització Els Saulons, a Rosa Maria Aguado Gendra, expedient
4625/2019.

15.- Resoldre la sol·licitud de llicència urbanística, per a la restauració de la cort de porcs existent al Mas
Corró, sol·licitada per la senyora M. Rosa Sala Viaplana, expedient 7876/2018.
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