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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 28 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.

setembre de 2018, a les 13:00 hores, amb l’ordre del dia següent:
1.- Aprovar els esborranys de les actes de les dues sessions de Junta de Govern Local anteriors de dates 20
de setembre (extraordinària) i 25 de setembre (extraordinària i urgent) de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Aprovar la justificació de la bestreta de caixa fixa de la Policia Local corresponent al II trimestre de 2018 i
reintegrar a l’encarregat del servei els imports justificats, expedient 6497/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Esports, en els quals es proposa:
3.- Aprovar el pagament de la factura número 18039, amb número de registre E/10187/2018, relativa a la
contractació del servei i subministrament de les millores al Pavelló Municipal Les Cremades, a favor de
Maria del Carmen Soler Ramírez - Teixits Soler, expedient 5872/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
4.- Aprovar la compra a l’entitat SPV SPAIN PROJECT 9, S.L.U. de l’habitatge ubicat al passatge Mossèn
Cinto Verdaguer, 1, esc. 1, 2n 2a, de Caldes de Montbui, per procediment de tanteig i retracte, en benefici de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui; i aprovar el document comptable corresponent, entre altres acords,
expedient 3616/2018.
5.- Adjudicar el lloguer social de l’habitatge de propietat municipal amb referència cadastral número
0992803DG3009G0003HZ, i aprovar el contingut íntegre i la signatura del contracte d’arrendament
corresponent, expedient 2775/2018.
6.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament d'un import a favor de l’usuari (S S M); i transferir l'import a l’Electra Caldense, S.A, en concepte
d'un ajut econòmic per urgència social per despeses familiars, expedient 5727/2018.
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7.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament de diferents imports a favor de la usuària (C H F); i transferir els imports al Club Natació Caldes i a
GMSSA, en concepte d'uns ajuts econòmics per urgència social per despeses familiars, expedient
5772/2018.
8.- Aprovar uns documents d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament de diferents imports a favor de la usuària (R R G); i transferir els imports a Cooperativa 70 i al
Club Natació Caldes (respectivament), en concepte d'ajuts econòmics per urgència social, expedient
5774/2018.
9.- Aprovar uns ajuts econòmics d'urgència social de diferents imports a favor de la usuària (F M); i transferir
els imports a Ares Espai de Cuina i menjador SLU, n, s, i a l'Escola El Farell, en concepte per despeses
familiars urgents, expedient 5777/2018.
10.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament d'un import a favor de l’usuari (C C R); i traspassar l’import a l'aplicació d'ingrés número 42/34200
(Quotes i matrícula Taller d'Art), en concepte d'un ajut econòmic per urgència social per despeses familiars,
expedient 6041/2018.
11.- Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l’obligació i ordenar el
pagament d'un import a favor de l’usuari (B D); i transferir l'import a l’Electra Caldense, S.A., en concepte
d'un ajut econòmic per urgència social per despeses familiars, expedient 6699/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
12.- Aprovar l'adjudicació de la parcel·la 36 dels horts domèstics sol·licitada a ETdeM, expedient 5873/2018.
13.- Aprovar l'adjudicació de la parcel·la 26b dels horts domèstics sol·licitada a JC, expedient 6090/2018.
14.- Aprovar l'adjudicació de la parcel·la 37 dels horts domestics sol·licitada a JVC, expedient 6658/2018.
15.- Aprovar l'autorització de la Fira Outlet organitzada per la UCIC el 7 d'octubre de 2018, expedient
241/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
16.- Aprovar la liquidació del consum d’energia elèctrica del període comprès entre el 16 de desembre de
2017 al 30 a juny de 2018 del bar del quiosc del parc de Can Rius, entre altres acords, expedient 6785/2018.
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Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
17.- Aprovar la factura número 2018-15 presentada amb registre d'entrada número E/10105/2018,
corresponent al sisè pagament d'un 10% de l'import adjudicat pel servei de la direcció de l'obra, la direcció
executiva d'obra i la coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu d’un aparcament soterrat de fins
a tres plantes, a partir de la coberta de l’edificació, habilitada com espai públic, al voltant de l'Església de
Santa Maria de Caldes de Montbui, expedient 2496/2015.
18.- Aprovar la certificació d'obra núm. 6, i la factura corresponent, relativa al contracte d'obres «Pas inferior
sota la C-59, camí del polígon de La Borda, al T.M. de Caldes de Montbui», expedient 1574/2017.
19.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per escomesa de gas natural
per a nou subministrament, a la finca situada al carrer Bonavista, 17, expedient 6302/2018.
20.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per NEDGIA CATALUNYA, SA, per escomesa per a nova
connexió de gas natural, a la finca situada al carrer Pompeu Fabra, 8, expedient 6523/2018.
21.- Informar favorablement la sol·licitud presentada de llicència d’ocupació de via pública a l'avinguda Pi i
Margall, 115, i incloure-la en el padró d'ocupació de la via pública, per a l'exercici 2019 i següents, expedient
5801/2017.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals es proposa:
22.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i convocar el procediment per a l’adjudicació del
contracte de les obres d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector
Alemany de Caldes de Montbui, expedient 2637/2018.
23.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i convocar el procediment per a l’adjudicació del
contracte de les obres d'arranjament del camí del cementiri fins a l'avinguda de Can Regassol, antic camí de
Caldes de Montbui a Santa Eulàlia de Ronçana, expedient 5005/2018.
Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
24.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars i convocar el
procediment per a l’adjudicació del contracte de subministrament consistent en la compra d’un camió caixa
per a la recollida de mobles pel servei de recollida de deixalles, per a l’empresa municipal Gestió Municipal
de Serveis SA (GMSSA), expedient 2606/2018.
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25.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i convocar el
procediment de contractació del servei de neteja dels contenidors del servei de recollida de deixalles
orgànica, resta i mobles, expedient 2604/2018.
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