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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 6 de
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juliol 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 29 de juny
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria, pel sistema de concurs oposició per a la constitució
d’una borsa de treball d’agents de la policia local, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, expedient 4452/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
3.- Aprovar el padró relatiu al servei del Casal Municipal d'Estiu 2018, expedient 5060/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
4.- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de Barcelona per exhibir l'exposició
itinerant " Ossos: un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física", expedient 4136/2018.
5.- Ampliar la cessió temporal, d'una obra de Manolo Hugué, al Consorci del Patrimoni de Sitges, expedient
4555/2017.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat, en els quals es proposa:
6.- Aprovar el document comptable d'autorització, de disposició, de reconeixement de l'obligació i ordenar el
seu pagament, corresponent a l'aportació econòmica de l'any 2018 relativa a la programació de les activitats
segons conveni, a favor de l'Associació de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui, expedient 3093/2018.
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Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
7.- Donar conformitat a les concessions dels ajuts de menjador escolar, per al curs 2017-2018, dels alumnes
que ho varen sol·licitar i que fan referència als empadronats a Caldes de Montbui, aprovades pel Consell
Comarcal del Consell Oriental; i aprovar els documents comptables pertinents, expedient 2569/2018.
8.- Aprovar un document d’autorització, de disposició i reconeixement d’obligació de l'import corresponent a
favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu a la liquidació total de l’aportació de participació al
Fons de Solidaritat, segons conveni de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de
serveis socials, corresponent a l’any 2017, expedient 4732/2018.
9.- Aprovar la liquidació parcial del 1r trimestre de 2018 presentada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental,
segons conveni entre aquest organisme i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la gestió i la prestació del
servei bàsic d'atenció social (Educadora social, Treballadora social i coordinació), i el pagament de l'import
corresponent a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, expedient 4873/2018.
10.- Aprovar la justificació econòmica del conveni signat entre la Fundació Oncovallès i l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, corresponent a l’exercici de 2017; i l'aportació econòmica de l'exercici 2018, expedient
número 1338/2017.
11.- Aprovar la justificació del conveni entre l’Associació Espanyola Contra El Càncer de Caldes de Montbui i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, corresponent a l’exercici 2017; i l'aportació de l'exercici 2018, expedient
1819/2018.
12.- Aprovar la justificació econòmica del conveni signat entre l’Associació de Càritas de Caldes de Montbui i
l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2017, expedient 4054/2017.
13.- Concedir la targeta d’aparcament sol·licitda per a persones amb disminució en la modalitat de titular no
conductor i de caducitat 6/2028, a la senyora R G D, expedient 3858/2018.
14.- Concedir la targeta d’aparcament sol·licitada per a persones amb disminució en la modalitat de titular no
conductor i de caducitat 6/2021, a la menor A.O.J., expedient 4024/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
15.- Aprovar l'addenda al conveni "Impulsem l'intercanvi comercial de proximitat Riera de Caldes", expedient
541/2018.
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Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
16.- 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 El Gegant del Pi, i reintegrar a l'encarregada del
servei la quantitat justificada, expedient 2761/2018.
17.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mes de maig 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 4941/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Joventut, en els quals es proposa:
18.- Aprovar el padró relatiu al servei del Club Jove 2018, expedient 4951/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
19.- Aprovar la revisió del preu del contracte de lloguer de la finca situada al paratge de les Brugueres, per
destinar-lo a obres de millora paisatgística en l'accés sud per la C-59, i el document comptable pertinent,
expedient 687/2014.
20.- Aprovar la factura número AR1816, corresponent al cinquè pagament de l'import adjudicat pel servei de
suport del control municipal de l'obra de l'aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del
Sindicat de Caldes de Montbui; el document comptable pertinent i ordenar el seu pagament al senyor Roger
Vilà Font, expedient 37/2017.
21.- Denegar la llicència sol·licitada per a la col·locació de tendals a les finestres i a la porta d’emergència de
l’activitat de bar situada al carrer Forn, 15, expedient 793/2016.
22.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel desplegament de fibra òptica i canalització existent i
construcció de 17 arquetes, a varis carrers del barri del Bugarai, q Cingles comunicacions SL, expedient
1919/2018.
23.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la reforma interior de la zona d’aigües del
balneari a la Plaça Font del Lleó, 1, expedient 45/2018.
24.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per Ampliació xarxa de fibra òptica mitjançant 34 ml de nova
canalització i estesa de cablejat per nova canalització i distribució de baixa tensió, a la finca situada al carrer
Velázquez, a Cingles Comunicacions SL, expedient 3440/2018.
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25.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per escomesa de gas per a nou subministrament, a la finca
situada al carrer Llobet i Vall.llosera, 16, a NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 4498/2018.
26.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per fer una rasa de 167 metres per nova distribució de xarxa
i connexió de nova escomesa d'instal·lació de gas natural, a la finca situada al carrer Palmera, 16, a
NEDGIA CATALUNYA, SA, expedient 4883/2018.
27.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per la fibra òptica entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de
Codines, expedient 675/2018.
28.- Aprovar la llicència de gual sol·licitada, situat al carrer Sant Ramon 51 B, expedient 6651/2017.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
29.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa; aprovar la factura número 2018/A/34,
corresponent al contracte menor del subministrament de 25 tanques peatonals mòbils; aprovar el document
comptable pertinent i ordenar el seu pagament a Crous Expert SL, expedient 4995/2018.
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