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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 16 de
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juliol de 2019, 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 9 de
juliol de 2019.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
2.- Aprovar les despeses que no procedeixen de contractes menors corresponents a les relacions de
factures O/2019/54 i O/2019/55, expedient 7279/2019 d’Intervenció.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Cultura, en els quals es proposa:
3.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per la contractació
del subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge de dues carpes, carpes per barraques i de
material auxiliar per la Festa Major de 2019, 2020, 2021 i 2022; publicar aquest acord i el document
comptable d'autorització de la despesa corresponent, entre altres acords, expedient 2960/2019 de Cultura.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Mobilitat, en els quals es proposa:
4.- Resoldre la sol·licitud d'ampliació d’una llicència d'ocupació de la via pública al carrer Sant Ramon, 73, de
Caldes de Montbui, i sol·licitar a l'ORGT de la Diputació de Barcelona que emeti liquidació per l'any 2018,
expedient 527/2013 d'Espais i Mobilitat.
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