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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 23 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 16 de juliol
de 2019.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la convocatòria, les bases específiques i el formulari de sol·licitud de participació per a la
concessió als ajuts econòmics individuals per a esportistes locals que participin en competicions esportives
oficials d'àmbit nacional, estatal o superior corresponent a la temporada 2019/2020; l'autorització de la
despesa pertinent, i publicar l'esmentada convocatòria i les bases, expedient 4127/2019 d'Esports.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
3.- Donar de baixa la llicència atorgada per la Junta de Govern Local a la senyora Marta Sánchez Sales, en
sessió de data 24 de novembre de 2015, per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, pel
gos de raça American Staffordshire Terrier i número de xip 941000002289637, entre altres acords, expedient
1442/2014 de Serveis Municipals.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
4.- Concedir llicència urbanística amb projecte sol·licitada per l'ampliació d’un habitatge unifamiliar
entremitgeres al carrer Torras Sayol, 22, de Caldes de Montbui (Barcelona), a Maria Teresa Solà Solà,
expedient 6790/2019 d'Urbanisme i Activitats.
5.- 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 Vallès, 13, a Jordi Purcalla
Bofarull, expedient 8128/2018 d'Urbanisme i Activitats.
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