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Us convoco a la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

Consistorial el 24 de setembre 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
setembre de 2019.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
2.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 8897/2019
d’Intervenció: O/2019/87 i O/2019/88.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Mobilitat, en els quals es proposa:
3.- Aprovar la pròrroga per un any, de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020, del contracte dels
serveis de manteniment dels parcs, les zones enjardinades i els vorals sense urbanitzar dels barris perifèrics
i polígons industrials i treballs forestals en franges i zones verdes a determinats barris perifèrics de Caldes
de Montbui, signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Fundació Privada Vallès Oriental; i
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent, expedient 2788/2016 d’Espais Públics i Mobilitat.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
4.- Concedir la llicència urbanística de primera utilització i ocupació d’edificis i instal·lacions parcial per
l’habitatge situat al carrer Torres i Bages, 4, a Joan Antoni Martí Alumbreros, expedient 383/2019
d'Urbanisme i Activitats.
5.- Retornar la garantia definitiva corresponent al contracte de les obres del projecte de consolidació i
rehabilitació de l’edifici del pavelló de l’antic balneari de Can Rius de Caldes de Montbui, a Abolafio
Construccions SL, expedient 420/2019 d’Urbanisme i Activitats.
6.- Aprovar el requeriment i l’advertiment relatiu a la caducitat del procediment d’atorgament d’una llicència
per a un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al Carrer Alzina, 12, adreçat al senyor David Aguilar Arbiol,
expedient 5296/2018 d’Urbanisme i Activitats.

1/2
Plaça de la Font del Lleó, 11 | 08140 Caldes de Montbui | T 93 865 56 56 | caldesm@caldesdemontbui.cat | www.caldesdemontbui.cat

Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Cultura, Foment del Català i Joventut, en els quals es
proposa:

7.- Adjudicar el contracte 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 i 2020, a la societat Grupo Maestrat,
Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L.; aprovar els documents comptables corresponents i publicar
l’esmentada adjudicació, entre altres acords, expedient 2960/2019 de Cultura, Forment del Català i Joventut.
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