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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 13 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 6 de juliol
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball de les categories laborals de
Mestre/a d’educació infantil i Professor/a de música en les especialitats de cant i de guitarra, expedient
4026/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
3.- Aprovar les bases específiques i el formulari de sol·licitud de participació per a la concessió d'ajuts
econòmics individuals per a esportistes locals que participin en competicions esportives oficials d'àmbit
nacional, estatal o superior corresponent a la temporada 2018/2019; aprovar la convocatòria corresponent i
el document comptable pertinent, expedient 2790/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
4.- Aprovar un pagament a justificar per l'import corresponent a les despeses de renovació del domini.CAT
emmjoanvalls.cat i per l'import corresponent a la renovació anual de l’allotjament web junior
emmjoanvalls.cat, ambdós, a l'empresa 10DenceHispahard SL, expedient 3985/2018.
5.- Aprovar la programació corresponent a la celebració de l’Escaldàrium de l’any 2018 i autoritzar la
celebració dels actes de l'Escaldàrium 2018 a l'Associació Cultural Ball de Diables de Caldes de Montbui,
entre altres acords, expedient 5016/2018.
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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:
6.- Aprovar la factura número CF20148/038 de l’empresa Fundació CDEB- Observatori Sociològic
Internacional de l’Esport, com a justificació de la despesa ocasionada per la sortida dels dies del 25 al 27 de
maig de 2018 amb els participants del Centre Obert Buimont, expedient 3778/2018.
7.- Acordar la baixa d’un rebut pendent, número abonaré 9180702-78537292, en concepte del cobrament
per error del servei de Teleassistència del tercer trimestre de 2017, a nom de la senyora I. G. L., expedient
núm. 5387/2018.
8.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’Obligació i ordenar el seu
pagament, en concepte d'un ajut econòmic per urgència social per despeses familiars, a favor de la usuària
(N L O ), i transferir l'import a Ma José Dionisio Garcia, expedient 3355/2018.
9.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de reconeixement de l’Obligació i ordenar el seu
pagament, en concepte d'un ajut econòmic per urgència social per despeses familiars, a favor de
l’usuari/usuària (C T G); i transferir l'import a APINDEP, expedient 5290/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
10.- Aprovar els padrons corresponents a la Taxa del Centre d'Iniciatives Empresarials del mes de juliol de
2018 i la part proporcional del mes de juny de 2018, expedient 5104/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
11.- 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 El Gegant del Pi, i reintegrar a l'encarregada del servei la
quantitat justificada, expedient 4747/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
12.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per Ufinet Telecom SA, per nova canalització per ampliació
de xarxa de fibra òptica i 2000 ml. de nova estesa de cablejat, a la finca situada al carrer de l'avinguda Pi i
Margall al carrer Santa Teresa, expedient 339/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
13.- Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic i instal·lació
de l’enllumenat nadalenc i instal·lacions elèctriques pel muntatge d’esdeveniments de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, expedient 936/2012.
14.- Aprovar la factura número 20180873, corresponent al contracte menor del subministrament d'un nou
gronxador pel parc de l'Estació de Caldes de Montbui; el document comptable i ordenar el seu pagament,
expedient 4446/2018.
15.- Adjudicar el contracte del servei de tala, retirada de la fusta i retirada o triturat de les restes de dos pins
de grans dimensions ubicats a la parcel·la 9102 del polígon 11, de la Font dels Enamorats de Caldes de
Montbui, expedient 2247/2018.
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