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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 22 de
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juny de 2018, 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 15 de juny
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la compensació de les hores extraordinàries, realitzades pel personal laboral, i gratificacions
extraordinàries, realitzades pel personal funcionari, de l'àrea d'Alcaldia (Mercat de l'Olla, Cloenda Sardanes,
Sant Jordi i Festival Titelles) i Serveis Territorials (Comprovació nocturna enllumenat maig), expedient
4451/2018.
3.- Resoldre la sol·licitud d'ampliació d'excedència voluntària per cura fill menor de tres anys d'una empleada
laboral d'aquesta Corporació, tècnica auxiliar d'educació infantil de l'Escola Bressol Gegant del Pi, expedient
4403/2018 de recursos humans.
4.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu urgent per a la selecció d'un/a
operari/ària la Brigada de Parcs, jardins i Zones Verdes, amb caràcter laboral interí, expedient 240/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
5.- Aprovar el document comptable d’autorització, de disposició, de reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament corresponent a la factura número 5095, per la compra de material de la Biblioteca Municipal, a
l'empresa PAPERERIA LLIBRERIA CALVO BOLUDA CB, expedient 3342/2018.
6.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa dels mesos de gener, febrer, març i
abril de 2018 per a petites despeses ordinàries del museu Thermalia, i reintegrar a l'encarregada del servei
la quantitat justificada dels mesos de setembre i octubre de 2017, expedient 2675/2018.
7.- Autoritzar l'ús de la Sala Noble de Can Rius per celebrar una cerimònia civil de casament el dia 1 de
setembre de 2018, i aprovar la liquidació de la tarifa 1 del preu públic corresponent, expedient 3296/2018.
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8.- Autoritzar l’ús de la Sala de les Cuines de l’Espai de Can Rius per celebrar una festa dels alumnes de 4t
d’ESO de l’Institut Marinada, de les 23 h del dia 22 de juny a les 3 hores del dia 23 de juny de 2018, i
aprovar la liquidació de la tarifa 1 del preu públic corresponent, expedient 4190/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Turisme i Termalisme, en els quals es proposa:
9.- Aprovar el padró d’ocupació de via pública ocasional per a la instal·lació de les parades al Mercat
Ecològic i de Productes de Proximitat corresponent al primer quadrimestre de 2018, expedient 3916/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
10.- Aprovar un document d’autorització, de disposició i de reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament de l'import correponent a favor de la usuària (M A M), en concepte d'un ajut econòmic per
urgència social; i transferir-lo a Ma José Dionisio Garcia, expedient 2403/2018.
11.- Iniciar l'expedient relatiu per a la contractació del servei de dinamització de les activitats socioeducatives
per a la gent gran de Caldes de Montbui i sol·licitar la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i les Clàusules Administratives Particulars corresponents, entre altres acords, expedient
3398/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
12.- Aprovar la baixa de la parcel·la número 13 i adjudicar la parcel·la 26 dels horts domèstics situats a la
Torre Marimon, a petició de les persones interessades, expedient 626/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
13.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 4270/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
14.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de control i petit manteniment de diversos equipaments
municipals i sol·licitar la redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de
Prescripcions corresponents, entre altres acords, expedient 1304/2018.
15.- Aprovar el document comptable d'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenar el seu
pagament, corresponent al monitoratge del programa de natació escolar del segon trimestre del curs escolar
2017/2018, al Club Natació Caldes, expedient 3911/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
16.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona que, en relació amb la llicència d’obres del
carrer Castell de Montbui, 38, caldrà retornar un import relatiu a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, expedient 254/2016.
17.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa relativa a la factura corresponent a la
contractació menor del servei de la redacció del projecte de rehabilitació de la zona d'accés al pont de Can
Rius i nova zona d'emmagatzematge de l'Olla de Caldes de Montbui, expedient 2837/2018.
18.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per realitzar les obres de reforma de la coberta i
les façanes principal i posterior del carrer Bisbe Soler, 15, expedient 1833/2018.
19.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina al carrer Bonavista, 55 de Can Maspons, expedient 6010/2017.
20.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
al carrer Manolo Hugué, 2, expedient 6005/2017.
21.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel trasllat d'un pal telefònic del carrer Figuera 121 al carrer
Pollancre 4, expedient 3886/2018.
22.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per l'enderroc del carrer estació, 66, expedient
2071/2018.
23.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per una divisió horitzontal al carrer Major, 75,
expedient 1525/2018.
24.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per una obertura de rasa de
2,24 m3 per escomesa d'instal·lació de gas, a la finca situada al carrer Balmes, 8, expedient 1533/2018.
25.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per l'obertura d'una rasa de
32,06 metres per escomesa d'instal·lació de gas natural, a la finca situada al carrer Rector Alemany, 12,
expedient 1511/2018.
26.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la reforma d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Sabadell número 3, expedient 3881/2018.
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27.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per l'obertura d'una rasa de
38,70 metres per escomesa d'instal·lació de gas natural, a la finca situada al carrer Madella, 3, expedient
1524/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
28.- Aprovar l'informe de la motivació i necessitat de contractar el subministrament d'un nou gronxador pel
parc de l'Estació model Sierra amb un seient niu, expedient 4446/2018.
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