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Us convoco a la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

Consistorial el dia 1 d'agost de 2018, a les 9:00 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 27 de juliol
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Aprovar l’abonament de les assistències al ple i a les Juntes de Govern Local de les regidores, regidors i
alcalde, corresponents al mes de juliol de 2018, expedient 6088/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
3.- Aprovar l'expedient de variació de la paga mensual del mes d'agost de 2018 del personal al servei de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 6064/2018.
4.- Aprovar la sol·licitud de llicència no retribuïda de 6 mesos sense remuneració d'una empleada de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mestra d’educació infantil a l’escola bressol municipal El Gegant del Pi,
expedient 5848/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
5.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa i adjudicar el contracte del servei i
subministrament corresponent a 45 metres lineals d'escuma protectora forrada amb lona, per al pavelló de
Les Cremades, a Carmen Soler Ramirez (TEIXITS SOLER), expedient 5872/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
6.- Aprovar el contingut i la signatura de l'Addenda al conveni 2015-2018 de col·laboració amb l'entitat
Centre, Ateneu, Democratic i Progressista, per al desenvolupament de programes culturals i per la reforma i
millora del patrimoni de l'Entitat, expedient 5187/2018 de Cultura
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7.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, per a la
realització d'un concert dels grups de Música amb finalitats benefiques Festa Major, 2018, expedient
5916/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
8.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el seu
pagament, en concepte de despeses per l’assistència al casal d’estiu i menjador del casal d’estiu i El Club
Jove de 2018, a favor d'uns alumnes de Caldes de Montbui, expedient 6040/2018.
9.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar els seus
pagaments, en concepte d’ajuts econòmics per urgència social per despeses familiars, a favor d'un usuari
(D C L); i transferir els imports a Electra Caldense Energia, S.A. i a GMSSA, expedient número 5236/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
10.- Aprovar la transmissió de titularitat de la parada 213 del mercat setmanal, expedient 2424/2017.
11.- Aprovar l'adjudicació de la parcel·la 13 dels horts domèstics, expedient 5212/2018.
12.- Aprovar l'adjudicació de la parcel·la 14 dels horts domèstics, expedient 5671/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
13.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 6071/2018.
14.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes NO menors), expedient 6159/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidoria d'Educació i Formació Permanent, en els quals es proposa:
15.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa i adjudicar el contracte de subministrament i
col·locació, corresponent a 7 guies per quadres i 12 jocs de suports, per a l'Escola d'Adults, a SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ SA, expedient 5891/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
16.- Donar de baixa la concessió de la llicència de gual inscrita en el cens municipal, situada al passeig
circumval·lació número 181, de la urbanització Can Valls, d'aquesta població, entre altres acords, expedient
1414/2016.
17.- Aprovar la llicència per l'entrada de vehicles a través de les voreres a la finca situada al carrer Josep
Llorenç Artigas, 8, 1r 1a, pàrquing 2, de Caldes de Montbui, expedient 5788/2018.
18.- Aprovar la llicència per l'entrada de vehicles a través de les voreres a la finca situada al carrer Josep
Llorenç Artigas, 8, 1r 2a, pàrquing 3, de Caldes de Montbui, expedient 5786/2018.
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