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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 7 de
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juny 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 31 de maig
de 2019.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
2.- Acordar la pròrroga del contracte relatiu a la Producció i l'Elaboració de la Programació de RÀDIO
CALDES, des del dia 9 de juliol de 2019 fins al dia 8 de juliol de 2020; i els documents comptables
d’Autorització i Disposició de la despesa corresponents, expedient 1682/2017.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
3.- Acceptar la renúncia i tramitar la baixa del senyor Ramón Recio Martí, en representació de l’empresa
Energia i fluids Infraestructures SL, com a titular de la nau 5 del Centre d'Iniciatives Empresarials; i acordar
que el retorn de les fiances quedarà subjecte a la liquidació dels seus comptes amb l'Ajuntament de Caldes
de Montbui, expedient 4521/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
4.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per canalitzacions per subministrament elèctric a dos
edificacions plurifamiliars, a la finca situada al carrer Plaça Moreu núm 4 i 5, a ELECTRA CALDENSE SA,
expedient 3817/2019.
5.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per l'escomesa per a nou subministrament, a la finca situada
al carrer Estació, 66 Bis, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 4068/2019.
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 Sabadell, 10, 1r 1a, a Josep Riu Costa, expedient 206/2019.
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7.- Aprovar la llicència per l'entrada de vehicles a través de les voreres a la finca situada al carrer Aparici, 36,
per un aparcament amb capacitat per un nombre igual o inferior a 3 vehicles amb horari de funcionament
continuat i permanent, expedient núm. 5409/2019.
8.- Aprovar l’actualització del preu del lloguer del terreny situat al carrer Balmes núm. 22 de Caldes de
Montbui, des del dia 1 de maig de 2019 fins al 30 d’abril de 2020; i el document d’Autorització i Disposició de
la despesa, a favor del senyor Joaquim Gay Masclans, expedient 3074/2017.
9.- Aprovar el document comptable de Reconeixement de l'Obligació i ordenar el pagament de l'import
corresponent, en concepte d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient pel període comprès
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre del mateix any, a favor del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, expedient 2790/2016.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
10.- Excloure del procediment de contractació per al servei de neteja interior i desinfecció dels contenidors
de càrrega posterior de les fraccions d’orgànica i resta per l’empresa municipal Gestió Municipal de Serveis
SA (GMSSA) a Netejes Jubany SL; i declarar deserta la licitació pel contracte del servei esmentat, expedient
2604/2018.
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