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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà telemàticament, el 23 de juny
Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

de 2020, 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 juny
de 2020.

Anàlisi dels dictàmens del regidor de Planejament Territorial, en els quals es proposa:
2.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per a la instal·lació solar fotovoltaica per
autoconsum al Passeig Circumval·lació, número 162, barri de Can Valls,a Carlos Martín Vide, expedient
2458/2020 d'Urbanisme i Activitats.
3.- Concedir una pròrroga d'un any i mig per l’acabament de les obres emparades en la llicencia d'obres
concedida per la reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca situada al carrer Madella, 3, a
Israel de Francisco Calvo, expedient núm.953/2017 d'Urbanisme i Activitats.
4.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·llicitada per la construcció d’una piscina d’us privat al
carrer Can Regassol, número 153, del Barri de Can Regassol, a Sebastián Buendía Rivas, expedient
2691/2020 d'Urbanisme i Activitats.
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la reforma interior d’un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, amb afectació estructural al carrer Santa Eulàlia, número 24, a Àngeles Pouso Calo,
expedient 2693/2020 d'Urbanisme i Activitats.

Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Mobilitat, en els quals es proposa:
6.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni, i dels seus annexos, entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa
Ferrocarriles i Transportes SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de
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transport de viatgers per carretera a Caldes de Montbui; i el document d’autorització i disposició
corresponent, expedient 1370/2013 d'Espais Públics i Mobilitat.
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