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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el dia 1
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d'octubre de 2019, a les 9:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Habitatge, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la compra de l’habitatge ubicat a l’Av. General Padrós, 95, Esc 1, 3r 4a de Caldes de Montbui,
en base a la resolució amb data de 17 de setembre de 2018 per la qual l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya resol exercir el dret de tanteig, en benefici de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’entitat
MADRID RMBS III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS; aprovar l’autorització, la disposició de
despesa i el reconeixement de l’obligació i ordenar el pagament corresponent; i aprovar un pagament no
pressupostari a favor de la notaria, expedient 6754/2019 d’Habitatge.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Mobilitat, en els quals es proposa:
3.- Aprovar la certificació d'obra número 5 de les obres d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix,
Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany; i el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la
despesa relativa a la factura número FVR19-00186, de data 31 de juliol de 2019, corresponent a l’esmentda
certificació, expedient 2637/2018 d’Espais Públics i Mobilitat.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
4.- Aprovar les certificacions d'obra números 1 i 2 de l’obra de tancament i condicionament d'una pista
poliesportiva de l'IES Manolo Hugué de Caldes de Montbui; i el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de
pagament de les despeses relatives a la factura número FAC 8161, de data 31 de juliol de 2019, i a la
factura número FAC 8166, de data 31 d’agost de 2019, corresponents a les certificacions esmentades,
expedient 3290/2019 d’Urbanisme i Activitats.
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte sol·licitada per la reforma d’un habitatge unifamiliar al carrer
Joan Oliver, 11, de Caldes De Montbui (Barcelona) aJavier Garcia Garcia, expedient 6228/2019
d'Urbanisme i Activitats.
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Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Joventut, en els quals es proposa:
6.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2019, aprovar el document comptable de disposició i
reconeixement de l'obligació, i ordenar el pagament corresponent a l’entitat Esplai Grifoll, expedient
6265/2019 de Joventut.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Cultura, en els quals es proposa:
7.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2019, aprovar el document comptable de disposició i
reconeixement de l'obligació, i ordenar el pagament corresponent a l’entitat Coral Guisla, expedient
6258/2019 de Cultura.
8.- Concedir una subvenció corresponent a l’exercici de 2019, aprovar el document comptable de disposició i
reconeixement de l'obligació, i ordenar el pagament corresponent a l’entitat Associació de Gent Gran l’Esplai,
expedient 5859/2019 de Cultura.
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