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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 29 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 22 de juny
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la sol.licitud de bestreta a compte de la subvenció del 2019 del Cos de Voluntaris de Protecció
Civil, expedient 4722/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
3.- Aprovar la justificació del pagament a Facebook, aprovat en data 11 de maig de 2018, en concepte de
publicitat del Festival de Titelles 2018, i anul.lar el saldo corresponent, expedient 3384/2018.
4.- Adjudicar el contracte del servei per la producció, elaboració i emissió de la programació, la gestió del
web de Ràdio Caldes i del servei de podcast a la societat La Cultura No Val Res, SCP, expedient 1682/2017.

Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
5.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mesos de gener, febrer i març de
2018, per a petites despeses ordinàries del Taller d’Art Manolo Hugué, i reintegrar a l'encarregada del servei
la quantitat justificada, expedient 2642/2018.
6.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa puntual pels actes celebrats amb motiu de
l’organització del Festival de Titelles Romà Martí, expedient 3391/2018.
7.- Aprovar una bestreta de caixa puntual a favor de la tècnica de Cultura de l’Ajuntament, a justificar, per a
despeses derivades de l’organització d’activitats culturals diverses programades per als mesos de juny i juliol
de 2018, expedient 4658/2018.
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8.- Autoritzar l’ús de la Sala Noble de l’Espai de Can Rius per celebrar una cerimònia civil de casament, el
dia 28 de juliol de 2018 de 13 h a 14 h, i aprovar la liquidació de la tarifa 1 del preu públic corresponent,
expedient 3876/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cooperació i Solidaritat, en els quals es proposa:
9.- Aprovar l’aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel projecte P3148, de
Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments de refugiats
sahrauís a Tindouf, i ordenar el seu pagament, expedient 4663/2018.
10.- Aprovar l’aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament destinada a finançar
part del projecte P3177, corresponent a la resposta d’emergència a l'efecte de l’erupció del volcà Fuego a
Guatemala: Fase de reconstrucció, expedient 4664/2018.
11.- Concedir la quantitat corresponent en concepte de despeses generades pel projecte Vacances en Pau
2018, i ordenar el seu pagament, a favor de l'entitat Caldes Solidària, expedient 4665/2018.
12.- Aprovar la quota anual a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 2018 i
el pagament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de l'aportació anual 2018, expedient
4662/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
13.- Aprovar un document d’autorització, de disposició i de reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament de l’import corresponent a favor de la usuària (C H F), i transferir-lo a l’Escola Montbui, expedient
3899/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
14.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mes de març de 2018, per a
petites despeses ordinàries de l’Escola Bressol Municipal La lluna, i reintegrar a l'encarregada del servei la
quantitat justificada, expedient 3729/2018.
15.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mes d’abril de 2018, per a petites
despeses ordinàries de l’Escola Bressol Municipal La lluna, i reintegrar a l'encarregada del servei la quantitat
justificada, expedient 3685/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
16.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 4918/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
17.- Aprovar la baixa de la titularitat de la parcel·la 14 dels horts domèstics, expedient 2772/2017.
18.- Aprovar la justificació del pagament de les factures de la compra de repel.lent de senglars pels horts
domèstics, expedient 3587/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Govern Obert, en els quals es proposa:
19.- Classificar per ordre decreixent les ofertes presentades i requerir documentació a l’empresa
adjudicatària, en relació amb la contractació del subministrament de 13 fonts dispensadores d’aigua de la
xarxa d'aigua potable municipal, per a la utilització del personal de diversos equipaments municipals de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 860/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
20.- Aprovar l’actualització dels imports del lloguer dels terrenys situats al carrer Abeurador números 10 i 14 i
al carrer Nou, número 2 de Caldes de Montbui, destinats a espai públic provisional, expedient 694/2014.
21.- Aprovar l’actualització del preu del lloguer del terreny situat al carrer Balmes número 22, de Caldes de
Montbui, destinat a espai públic provisional, expedient 3074/2017.
22.- Requerir al titular de l'activitat del bar restaurant del carrer Molí, 21, perquè en el termini de quinze dies,
aporti un estudi d’impacte acústic detallat, expedient 563/2013.
23.- Concedir la llicència urbanística per adequació de línia existent a Can Valls, expedient 749/2018
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
24.- Aprovar una factura número 18307, corresponent al servei d'assessorament, planificació i programació
de la implementació del Pla director del verd urbà; el document comptable pertinent i ordenar el seu
pagament a favor de l'empresa Ibero Etxeberria Asier y Terricabras Genis Anna, expedient 1285/2018.
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25.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació del contracte del servei de la redacció del projecte executiu
i l'estudi de seguretat i salut, la direcció d'obra, el control econòmic i de qualitat de l'obra i la redacció del
projecte final de l'obra «Intervenció al Passeig de Cicumval·lació de Can Valls» i la seva adjudicació,
expedient 4248/2018.
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