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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 27 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 20 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 relativa a la selecció d'un/a plaça de personal subaltern,
funcionari interí, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, com a bidell a l'escola El Farell, expedient
5056/2018.
3.- Aprovar la sol·licitud de reducció de jornada per fill menor de 12 anys, 46,67 % equivalent a 17,50 hores
(20 h. setmanals) en horari de 8 a 12 hores d'una empleada de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tècnica
mitjana de promoció econòmica, expedient 5869/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
4.- Revocar l'autorització i la baixa de la liquidació per al lloguer de les instal·lacions del Camp Municipal de
Futbol els dies 23 i30 de juny de 2018, sol·licitada per l'entitat Penya Veterans 82, expedient 3622/2018.
5.- Aprovar la devolució de l’operació no pressupostària número 320180001836, concepte no pressupostari
20170, altres dipòsit rebuts, per l'import corresponent, relativa a la contractació del servei de gestió de Casal
Municipal d'Estiu i Club Jove 2018 i 2019, a favor d'ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, S.L., expedient
731/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
6.- Satisfer a la tècnica auxiliar de la biblioteca municipal l'import corresponent per l'assistència a l'acció
formativa «Àlbums il·lustrats per a biliotecaris», organitzat per el Col·legi oficial de bibliotecarisdocumentalistes de Catalunya, a realitzar els dies 4, 7, 14 i 23 de maig de 2018, expedient 5688/2018.
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7.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mesos d’abril, maig i juny de 2018
per a petites despeses ordinàries del Taller d’Art Manolo Hugué i reintegrar a l'encarregada del servei la
quantitat justificada, expedient 5595/2018.
8.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa del mesos de maig i juny de 2018 per a
petites despeses ordinàries de l'Escola Municipal de Música Joan Valls i reintegrar a l'encarregada del servei
la quantitat justificada, expedient 5152/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
9.- Iniciar l'expedient relatiu per a la contractació del servei Socioeducatiu de carrer (Aire-Ec) de Caldes de
Montbui (2 anys) i sol·licitar la redacció dels Plecs corresponents, entre altres acords, expedient 5650/2018.
10.- Donar conformitat a l'aprovació de la liquidació complementària a favor de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui en relació a la Fitxa 2. Serveis d’intervenció socieducativa no residencials per a infants i adolescents
(Centres Oberts), expedient 4993/2018.
11.- 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 F ); i transferir l'import a Club Natació Caldes. expedient 5604/2018.
12.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament a favor de l’usuari/usuària (R Z C ); i transferir l'import a la persona corresponent, expedient
5734/2018.
13.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament a favor de l’usuari/usuària (S O); i transferir l'import corresponent a l’Electra Caldense Energia,
S.A.; i a favor de l’usuari/usuària (O S); i transferir l'import a GMSSA, expedient 5238/2018.
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 (ML C S); i transferir l'import a Gestió Municipal de Serveis, S.A,
(GMSSA), expedient 3525/2018.
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 (I B); i transferir l'import a Ma José Dionisio, expedient 5188/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
16.- Aprovar els Premis a les millors idees i iniciatives empresarials, Nit de les idees, nit de les empreses
2018, expedient 2008/2018.
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Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
17.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa dels mesos d'abril, maig i juny de
2018 per a petites despeses ordinàries de l’ Escola d’Adults Municipal El Roure Gros i reintegrar a
l'encarregada del servei la quantitat justificada, expedient 5764/2018.
18.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa dels mesos de juny i juliol 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 5768/2018.
19.- Aprovar el document comptable d'Autorització, Disposició, Reconeixement de l'Obligació i ordenar el seu
pagament, en concepte de monitoratge del programa de natació escolar corresponent al tercer trimestre del
curs escolar 2017/2018, al Club Natació Caldes, expedient 4974/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
20.- Aprovar la concessió d’una llicència d’entrada i sortida de vehicles al carrer General Padrós, 28, i
incorporar-la al cens de guals municipals, expedient 4740/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
21.- Aprovar les certificacions d'obra núm. 2 i 3 corresponents al contracte de les obres de reurbanització de
la plaça de la Font del Lleó de Caldes de Montbui i les actes de preus contradictoris PC001, PC002, PC004,
PC006, PC009, PC010, PC011, PC012 i PC013, expedient 3406/2017.
22.- Aprovar la factura número 18309 corresponent al quart pagament de l'import adjudicat pel servei de
l'assessorament, planificació i programació de la implementació del Pla Director del Verd Urbà de Caldes de
Montbui, expedient 1285/2018.
23.- Aprovar l'adjudicació de la contractació menor de l'obra d'arranjament dels camins següents: de les
Brugueres, del Pinatar al Roure Gros, de la Bota del Recó a Can Falguera, de Torre Negrell a Creu de
Baduell, de Can Pujol, del Mas Palet, del camp de futbol al Roure Gros, expedient 5700/2018.
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