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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 10 de
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setembre de 2019, a les 9.00 hores, amb l’ordre del dia següent:
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Patrimoni i Memòria Local, en els quals es proposa:
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local ordinària anterior de data 3 de
setembre de 2019.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
2.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per una escomesa per a nou
subministrament, a la finca situada al carrer Sant Salvador, 11, expedient 7306/2019
3.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per ELECTRA CALDENSE SA, per canalització de baixa
tensió per a un nou subministrament, a la finca situada al carrer carrer Sant Sebastià de Montmajor, 1 B,
expedient 6647/2019
4.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per una ampliació de xarxa i
nova escomesa de gas, a la finca situada al carrer Alfons Solà, 9, expedient 5457/2019.
5.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per ELECTRA CALDENSE SA, per la canalització de mitja
tensió «provisional» i soterrament de xarxa aèria existent per interconnexió entre el Polígon industrial de La
Borda i el Casc urbà.( 247 ml ), a la finca situada al carrer C-59 pk. 13,587, expedient 3132/2019.
6.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per ELECTRA CALDENSE SA, per Millora del servei, canvi
d'ubicació d'estació transformadora i canalització necessària, a la finca situada al carrer carrer Jaume Ferran
del número 2 al 9A, expedient 1593/2019.
7.- Retornar a Cristina García Gros la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per
l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Roger de Llúria, 1, expedient 4421/2018
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8.- Desestimar la llicència urbanística sol·licitada per TELEFONICA, per la realització de la implantació d’un
suport de fusta nou, al Carrer Passeig Circumval·lació, 95, al terme municipal de Caldes de Montbui,
expedient 5954/2019.
9.- Concedir llicència urbanística amb projecte a Joan Carles Martin Nasarre per les obres de reparació i
conservació de l’edifici, amb la finalitat de millorar les condicions estructurals i de salubritat de l’edifici
existent a la Plaça Moreu número 16, amb referència cadastral 0592406DG3009G0001AL, expedient
6809/2019
10.- Retornar a Jose Maria Barrado Tejada la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes
generades per l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Estació, 28, expedient 5088/2018
11.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació i iniciar l'expedient del procediment de contractació, per
procediment obert simplificat, de les obres del projecte executiu dels nous vestidors per al pavelló municipal
del Bugarai, expedient 7132/2019.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Planejament Territorial, en els quals es proposa:
12.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Sector Can Camps (B-5), tenint en consideració les
observacions dels serveis tècnics municipals, i sotmetre el projecte de reparcel·lació a informació pública pel
termini d’un mes, expedient 2409/2019. Planejament Territorial.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Joventut, en els quals es proposa:
13.- Aprovar les bases específiques i convocatòria, i el formulari de participació, per a la concessió d’ajuts
econòmics del Premi Caldes de Montbui a Treballs de Recerca de Batxillerat corresponent al curs
2018/2019; l'autorització de la despesa corresponent i publicar la convocatòria i les bases específiques
esmentades, expedient 4441/2019 de Joventut.
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