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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 7 de
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juliol 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 30 de juny
de 2020.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat, en els quals es proposa:
2.- Acordar la justificació correcta de l'import de l'aportació econòmica corresponent a l'any 2019 relativa a la
subvenció per activitats anuals de l'any 2019, i requerir a l'Associació de Veïns Catalunya la quantitat
corresponent, en concepte de subvenció entitats 2019 no justificada, expedient 910/2020 de Participació
Ciutadana i Voluntariat.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme i Activitats, en els quals es proposa:
3.- Aprovar la certificació d'obra número 4 i el reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament de la
despesa relativa a la factura corresponent a l’obra dels nous vestidors del pavelló del Bugarai de Caldes de
Montbui, expedient 7132/2019 d'Urbanisme i Activitats.
4.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per la legalització de dos suports de fusta tipus 8E, a la finca
situada al carrer Oreneta, número 24 i 36, a Telefónica de España SAU, expedient 2598/2020
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d’una piscina per ús privat al
carrer Presseguer, número 5, del barri Font dels Enamorats, a Jordi Clotet Torrebadella, expedient
2787/2020 d'Urbanisme i Activitats.
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