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Us convoco a la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el

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

20 de setembre 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 14 de
setembre de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Aprovar l’informe de la necessitat i motivació de diverses despeses; aprovar la factura número
2018//181084 a favor de SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, corresponent al contracte menor del
subministrament de senyals de trànsit i la factura número 18306 a favor de SERRAT BLANCAFORT, S.L,
corresponent al contracte menor del subministrament d'un frigorífic per a la Prefectura de la Policia Local;
entre altres acords, expedient 4949/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
3.- Aprovar la justificació de les despeses de la bestreta de caixa fixa de gener a juliol de 2018 per a petites
despeses ordinàries de Ràdio Caldes, entre altres acords, expedient 6124/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat, en els quals es proposa:
4.- Acceptar la justificació presentada; i aprovar el document comptable d'autorització, de disposició, de
reconeixement de l'obligació i ordenar el pagament corresponent a l'aportació econòmica de l'any 2018 a
favor de l'Associació Cercle Amics de Taunusstein, expedient 4774/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
5.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament d'uns imports a favor d'uns alumnes de les escoles bressol municipals, en concepte de les
despeses d'escola bressol (quotes i menjador) del 2n i 3r trimestre de 2017/2018, expedient 4117/2017.
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6.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000179028Y, en la
modalitat de Titular no conductor i de caducitat 8/2028, al senyor A.V.I., expedient número 4859/2018.
7.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000187785K, en la
modalitat de Titular i de caducitat 08/2028, al senyor J.A.M., expedient 4919/2018.
8.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000204572R, en la
modalitat de Titular no conductor i de caducitat 08/2028, a la senyora R.C.L., expedient número 5740/2018.
9.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000216614K, en la
modalitat de Titular no conductor i de caducitat 06/2024, al nen A.P.D., expedient 6107/2018.
10.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000220321F, en la
modalitat de Titular no conductor i de caducitat 08/2028, a la senyora R.B.C., expedient número 6169/2018.
11.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució número 080332018000232062H, en la
modalitat de Titular no conductor i de caducitat 9/2028, a la senyora C.F.H., expedient 6736/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
12.- Aprovar la baixa per crèdits incobrables dels valors que consten a la relació de multes de trànsit número
17039, a proposta de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, expedient 6650/2018.
13.- Aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 2n trimestre de
2018 de les entitats que formen la Corporació Local i donar-ne compte del seu contingut a la propera sessió
plenària, expedient 6740/2018.
14.- Aprovar les Línies Fonamentals del pressupost de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
i donar-ne compte a la propera sessió plenària, expedient 6746/2018.
15.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 6771/2018.
16.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes NO menors), expedient 6790/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
17.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la despesa; adjudicar el contracte de l'obra de reposició
del clavegueram al carrer Santiago de Caldes de Montbui a Construccions Deumal SA; i aprovar el
document comptable pertinent, expedient 6031/2018.
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18.- Deixar sense efecte la liquidació de la placa corresponent i anul·lar el gual del carrer Santa Rosa, 1, del
cens municipal de guals, expedient 1118/2016.
19.- Concedir una reserva provisional d'estacionament, contragual, per a l’aparcament situat en el carrer
Noguera, 4, porta 1, expedient 2468/2016.
20.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de cessió d’uns terrenys per a instal·lar la Fira de
la Festa Major de Caldes de Montbui de l'any 2018, entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
TRANSPORTS LA MUNTANYESA SL, expedient 6789/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
21.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i l'Agrupació de Defensa Forestal l'Alzina, per al desenvolupament de programes
territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals, entre altres acords,
expedient 4784/2018.
Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
22.- Aprovar l'informe de motivació de la despesa; adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació
d'un equip d'aire condicionat per a la sala de reunions de la tercera planta de la Casa Consistorial a
Instalaciones Lofer SCCL; i aprovar la factura número A/2018028, el document comptable corresponent i
ordenar el seu pagament, expedient 6035/2018.
23.- Aprovar l'informe de motivació de la despesa; aprovar la factura número 00180353 corresponent al
contracte menor de la instal·lació provisional d'un quadre elèctric per a les obres del cementiri municipal a
favor de Comercial Vallesana de Suministros SA; i aprovar el document comptable corresponent i ordenar el
seu pagament, expedient 5936/2018.
24.- Aprovar l'informe de motivació de la despesa; aprovar la factura número 00180351 corresponent a la
contractació menor de la instal·lació d'un segon subministrament elèctric a l'Ajuntament de Caldes de
Montbui a favor de Comercial Vallesana de Suministros SA; i aprovar el document comptable pertinent i
ordenar el seu pagament , expedient 3230/2018.
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