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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 20 de
Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

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 13 de juliol
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la convocatòria, mitjançat el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d’un/a auxiliar pel
servei TiC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per un termini de sis mesos, expedient 5672/2018.
3.- Resoldre la sol·licitud de gaudir d'un terç de la seva jornada amb el 80% de les retribucions per cura de
fill menor de sis anys, d'una mestra d'educació infantil de l'escola bressol El Gegant del Pi, expedient
4828/2018.
4.- Resoldre la sol·licitud de recuperació de la seva jornada de treball anterior, a partir del dia 1 de setembre
de 2018, d'una empleada de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, professora de música de l’escola municipal
de música Joan Valls, expedient 5293/2018.
5.- Resoldre la sol·licitud de reducció de la seva jornada laboral, amb la reducció proporcional de les
retribucions, per cura de fill menor de dotze anys, a una empleada de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
amb la categoria de psicopedagoga, expedient número 5752/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
6.- Adjudicar el contracte de serveis per a la utilització de les plataformes de comunicació del Punt Avui (web,
televisió i premsa) a fi de difondre i promocionar les activitats locals i publicar els edictes municipals a
Hermes Comunicacions,SA, expedient 5583/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
7.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa; aprovar la factura número 7/1, corresponent
al subministrament de compra de material per al fons bibliogràfic de la biblioteca de Caldes de Montbui;
aprovar el document comptable pertinent i ordenar el seu pagament a favor de Jocs de Paraules, Marina
Meneses, expedient 3359/2018.
8.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa; aprovar la factura número 16/1, corresponent
al subministrament de compra de material per al fons bibliogràfic de la biblioteca de Caldes de Montbui;
aprovar el document comptable pertinent i ordenar el seu pagament a favor de Jocs de Paraules, Marina
Meneses, expedient 4274/2018.
9.- Satisfer a la tècnica auxiliar de la biblioteca municipal l'import corresponent per l'assistència a l'acció
formativa «El cinema infantil a les biblioteques: Fins a l’infinit i més enllà!!!», organitzat pel Col·legi oficial de
bibliotecaris-documentalistes de Catalunya, a realitzar els dies 4,11 i 18 de juny de 2018, expedient
5343/2018.
10.- Aprovar el document comptable d’autorització, de disposició, de reconeixement de l’obligació i ordenar
el seu pagament, corresponent a l'aportació econòmica de la subvenció de l'any 2018 per la programació
d’activitats definida al conveni, a favor de l'entitat Colla de Castellers de Caldes de Montbui, expedient
1550/2018.
11.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa; aprovar la factura número 8082,
corresponent al subministrament de compra de material per al fons bibliogràfic de la biblioteca de Caldes de
Montbui; aprovar el document comptable pertinent i ordenar el seu pagament a favor de TATARANA SL,
expedient 3978/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Turisme i Termalisme, en els quals es proposa:
12.- Aprovar la factura número 1/2018, corresponent a la despesa de subministrament de mostradors
artesanals per a les fires de Caldes de Montbui; aprovar el document comptable pertinent i ordenar el seu
pagament al senyor Enric Pujol Humet, expedient 2546/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
13.- Aprovar la justificació del Conveni de col·laboració entre l’Associació de Pares al Servei de les Persones
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amb Discapacitat intel·lectual (ASPADINT) de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
corresponent a l’exercici 2017, expedient 3291/2017.
14.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (SM A S); i transferir l'import a l’escola El Farell, expedient 5178/2018.
15.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (C De la T H ); i transferir l'import a l’escola El Farell, en concepte d'ajut
d'urgència social, expedient 5277/2018.
16.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (GA B); i transferir l'import a Electra Caldense Energia, SA, expedient
número 5182/2018.
17.- Aprovar la devolució d'ingrés i ordenar el seu pagament, en concepte de l’abonament d’unes quotes, per
error duplicades, del servei de Teleassistència, a favor del senyor J F A, expedient 5399/2018.
18.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (T S); i transferir l'import a GMSSA, en concepte d'un ajut econòmic
per urgència social, expdient 5247/2018, d'Acció Social.
19.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (M A M); i transferir l'import al Club Natació Caldes, en concepte d'un
ajuts familirar d'urgència social, expedient 5172/2018.
20.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (AM P G); i transferir l'import a l’AMPA del Calderí, expedient
5347/2018.
21.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària esmentat (D S); i transferir l'import a AMPA Escola El Calderí, en
concepte d'ajuts d'urgència social, expedient 5554/2018.
22.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament de l’import de 90,75 euros, a favor d'un usuàri (A R) i transferir-lo a S B N, expedient 3528/2018.
23.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, en concepte d'ajut econòmic d'urgència social, i transferir-lo a APINDEP, expedient 5291/2018.
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24.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària ( A D M ), en concepte d'un ajut d'urgència social, i transferir-lo al Club
Natació Caldes, expedient 5257/2018.
25.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, a favor de l’usuari/usuària (I C E); i transferir l'import a Ma J. D. G., expedient 5195/2018.
26.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar els
seus pagaments; i transferir els imports a Electra Caldense, S.L. i a Natural Óptics-Óptica Montbui, en
concepte d'ajuts d'urgència social, expedient número 5106/2018.
27.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar els
seus pagaments, a favor de l'usuari/usuària (A P Q); i transferir els imports corresponents a l’Electra
Caldense Energia, SA, i a GMSSA, en concepte d'uns ajuts econòmics per urgència social per despeses
familiars, expedient 5242/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
28.- Aprovar transmissió de la titularitat de la parada de mercat 201 situada al carrer Montserrrat, amb
autorització per a la venda de Fruita / verdura; cursar la baixa del seu titular i l'alta a favor d'un nou titular,
expedient 2423/2017; i aprovar la liquidació de la taxa corresponent, expedient 2423/2017.
29.- Adjudicar la nau 5 del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn a Energia i Fluids
Infraestructures, SL, expedient 4521/2018.
30.- Aprovar el Padró de la taxa del mes d'agost 2018 del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn,
expedient 5471/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
31.- 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 El Gegant del Pi, i reintegrar a la l'encarregada del servei
la quantitat justificada, expedient 3733/2018.
32.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa i aprovar la factura número 18116,
corresponent al contracte menor del subministrament d’una rentadora per a l'Escola Bressol Municipal El
Gegant del PI; aprovar el document comptable pertinent i ordenar el seu pagament a favor de Serrat
Blancafort S.L., expedient 3923/2018.
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33.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i l'empresa pública de l'Ajuntament de Granollers GRANOLLERS ESCENA, SL, per tal de dur a
terme Projecte Cantània; aprovar el document comptable i ordenar el pagament relatiu a la participació de
203 alumnes de Caldes a aquest projecte durant el curs escolar 2017/2018, expedient 921/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Govern Obert, en els quals es proposa:
34.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa, i adjudicar el contracte del subministrament
de la posada en marxa d'accions externes a AUPAC per invocar els serveis web d'integració amb el sistema
GIA "Gestor d'Informació d'Activitats", proporcionat per Diputació de Barcelona, a l’empresa Grupo Meana,
SA, expedient 6362/2017.
35.- Acceptar el suport puntual en l'execució de serveis i activitats per a la realització de l’actuació de
concessió d’un suport de delegat de protecció de dades (DPD), per la Diputació de Barcelona, expedient
2873/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
36.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la parcel·lació de la finca situada a la
cantonada de l’Avinguda Pi i Maragall número 122 i el carrer Sabadell número 3, expedient 4547/2018.
37.- Concedir la llicència urbanística per una canalització de subministrament elèctric de baixa tensió a un
edifici unifamiliar de nova construcció, a la finca situada al Passatge Montserrat, 1, expedient 3563/2018.
38.- Concedir una pròrroga de divuit mesos, per acabar les obres, de la llicència d'obres per a la legalització
i ampliació d’un habitatge unifamiliar, a la finca situada al carrer La Vall, 54, urbanització Can Maspons,
expedient 5394/2018.
39.- Concedir llicència urbanística amb projecte, sol·licitada per la construcció d'un edifici entre mitgeres per
a 2 habitatges al carrer Nou, 7, expedient 273/2016.
40.- Donar de baixa del padró d'ocupació de la via pública, per a l'exercici 2018 i següents, la llicència
d'ocupació de la via pública atorgada a la senyora A D F, per a la terrassa vinculada al bar situat al carrer
Marquès, s/n, expedient 798/2016.
41.- Aprovar l'inici del procediment de contractació del servei de la redacció del projecte executiu, de l'estudi
de seguretat i salut i del plec de clàusules de l'edificació, i la urbanització necessària per al seu
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funcionament, d'un edifici de plurihabitatge de protecció oficial destinat a la finca de propietat municipal al
polígon d'actuació urbanística Molí d'en Ral, expedient 5469/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
42.- Aprovar la factura número 433014, corresponent a la contractació menor del subministrament d'un
generador Ayerbe AY-3800 Motor GX160 per a les brigades municipals, expedient 5199/2018.
43.- Aprovar la factura número 11/II/2018, corresponent al tercer pagament de la contractació del servei de
seguiment i control arqueològic de l'obra de reurbanització de la plaça Font del Lleó de Caldes de Montbui,
expedient 1182/2018.
44.- Aprovar la factura número 180168, corresponent a la contractació menor del subministrament de 180
cadires plegables per a actes socials, expedient 5066/2018.
45.- Aprovar la factura número 201800114, corresponent a la contractació menor de l'obra d'instal·lació de
les obertures (portes a la balconera exterior) dels banys termals El Safareig, expedient 5364/2018.
46.- Aprovar la factura número 3124, corresponent a la contractació menor del subministrament d'una
desbrossadora per a la brigada municipal de jardineria, expedient 5386/2018.
Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
47.- Aprovar la bonificació d'un 20% de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i
altres residus urbans sol·licitada, per l'habitatge situat al carrer Montserrat, 40, àtic, corresponent a l'any
2017, expedient 1969/2018.
48.- Aprovar la factura número T/1800048 emesa per l'empresa municipal GMSSA, corresponent al segon
trimestre de la gestió del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles,
fibrociment i altres, pels mesos d'agost, setembre i octubre de l'exercici 2018, expedient 2757/2018.
49.- Aprovar la bonificació d'un 20% de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i
altres residus urbans sol·licitada, per l'habitatge situat al carrer Torrent del Salze, 18, corresponent a l'any
2017, expedient 1967/2018.
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