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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 25 de setembre de 2018, a les 9:15 hores, amb l’ordre del dia següent:
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Junta de Govern Local extraordinària anterior de data 20 de
setembre de 2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es proposa:
2.- Aprovar l'expedient de variació de la paga mensual del mes de setembre de 2018 del personal al servei
de la Corporació, expedient 6866/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
3.- Aprovar els models de contractes dels espectacles de la Festa Major 2018, expedient 5946/2018.
4.- Autoritzar l’ús de la Sala Noble de l’Espai Can Rius per celebrar una sessió fotogràfica sol·licitada, amb el
registre d’entrada E/10987/2018, i aprovar la liquidació de la tarifa 1 del preu públic corresponent, expedient
6621/2018.
5.- Prorrogar un any més el contracte per al subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge
de dues carpes i de material auxiliar per la Festa Major 2017 i 2018 amb l'empresa Grup Maestrat Carpas,
Espectáculos y Eventos SL, i aprovar el document comptable corresponent, expedient 299/2017.
6.- Prorrogar un any més el contracte de serveis de sonorització i il·luminació i serveis complementaris de la
Festa Major 2017 i 2018 amb l'empresa SO I LLUM JOAN CARLES SLU, i aprovar el document comptable
corresponent, expedient 876/2017.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Govern Obert, en els quals es proposa:
7.- Aprovar l'informe de motivació, l'adjudicació i la factura 2018/6/1389, corresponent al contracte menor del
subministrament de mobiliari d'un lloc de treball de l'Ajuntament, expedient 6038/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
8.- Concedir la llicència urbanística de primera utilització i ocupació d’edificis i instal·lacions parcial,
sol·licitada per l'edifici situat al carrer Cadí, 11-13, expedient 224/2015.
9.- Aprovar la factura número AR1823, presentada amb registre d'entrada número E/10549/2018,
corresponent al sisè pagament de l'import adjudicat pel servei de suport del control municipal de l'obra de
l'aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat de Caldes de Montbui, expedient
37/2017.
10.- Aprovar la factura número 18063, presentada amb registre d'entrada número E/10199/2018,
corresponent al sisè i últim pagament de l'import adjudicat pel servei de la direcció de l'obra del projecte
«Pas inferior sota la C-59, camí del polígon de La Borda, al T.M. de Caldes de Montbui», expedient
4825/2017.
11.- Acceptar la renúncia corresponent a l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte
d'obra «Local social del barri de Can Valls», aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d'abril
de 2017, reconeixent els treballs realitzats fins a la data; i aprovar la factura número 1b, presentada amb
registre d'entrada número E/9962/2018, expedient 1195/2017.
12.- Aprovar l'informe de la necessitat i motivació, i l'adjudicació del contracte del servei per a la redacció del
projecte, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra, control
econòmic, control de qualitat, redacció del projecte executat i coordinació de seguretat i salut de l'obra del
local social del barri de Can Valls de Caldes de Montbui, expedient 2817/2018.
13.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona verda de Can Valls,
expedient 4983/2017.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
14.- Classificar per ordre decreixent les proposicions vàlidament presentades al procediment de contractació
de les obres del projecte de la millora paisatgística del parc de Can Rossell de Caldes de Montbui, i requerir
a l'empresa proposada com a adjudicatària que presenti la documentació corresponent, expedient
3065/2017.
15.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de les obres
d'urbanització «Campanya d'asfaltat 2018 de Caldes de Montbui», expedient 5062/2018.
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Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
16.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació del contracte del subministrament consistent en la compra d’un vehicle hidronetejador pel servei
de neteja viària, per a l’empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA), expedient 2602/2018.
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