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Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 19
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d'octubre 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 5 d'octubre
de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.- Acceptar les delegacions de competències de l'Alcaldia atribuïdes a favor de la Junta de Govern Local,
mitjançant el Decret d’alcaldia número 527/2018, de data 8 d’octubre de 2018, d'organització del cartipàs
municipal 2015-2019, expedient 568/2015.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Comunicació i Informació Ciutadana, en els quals es
proposa:
3.- Aprovar el reconeixement de l’obligació i ordenar el pagament corresponent al segon fraccionament de
l’aportació al Consorci Teledigital Granollers, expedient 2490/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es proposa:
4.- Aprovar l'emissió de les factures corresponents a les modalitats de promoció, col·laboració i donació,
relatives al patrocini econòmic de Festa Major 2018, entre altres acords, expedient 6751/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat, en els quals es proposa:
5.- Aprovar la modificació i la pròrroga del Conveni de Mediació Ciutadana, de gener de 2019 a desembre de
2020, expedient 6616/2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, i Gent Gran, en els
quals es proposa:
6.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb l'Associació Càritas Caldes de Montbui pel període 2018 i 2019,
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i aprovar el document comptable d'Autorització, de Disposició i de Reconeixement de l'Obligació
corresponent a l'any 2018, expedient 5491/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda, en els quals es proposa:
7.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes menors), expedient 7231/2018.
8.- Aprovar diverses relacions de factures de l'Ajuntament (contractes NO menors), expedient 7243/2018..
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
9.- Retornar les fiances dipositades com a garantia de la gestió de les runes i com a garantia de la reposició
dels elements urbanístics afectats per l’acte d’edificar, a la finca situada al carrer Barcelona, 47 i passatge
Forn 1B, expedient 247/2016.
Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
10.- Aprovar la factura número 180736, corresponent al contracte menor de l'obra per a la millora de
l'eficiència energètica de la climatització de la Casa Consistorial, amb número de registre E/11337/2018, a
nom de Inster Manteniment SL, expedient 6267/2017.
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