Document

Expedient

Data

Segell

23-10-2018

77109/2018
Àrea

Secretaria de Serveis Generals

Ajuntament de Caldes de Montbui
Registre General
SORTIDA
Data 23-10-18 14:59:57
Codi S/5204/2018

Codi de verificació

²5616725P50043E2P17U2C»
²5616725P50043E2P17U2C»
5616725P50043E2P17U2

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a la Casa Consistorial el 26

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

d'octubre 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 ordinàries anteriors
de dates 5 i 19 d'octubre de 2018.
Anàlisi dels dictàmens de la regidora de Desenvolupament Econòmic, en els quals es proposa:
2.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, diversos ajuntaments i la Mancomunitat de la Vall del Tenes, en relació amb el programa
"L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL" OIL 2018-2020, gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental,
expedient 318/2018.
Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, en els quals es
proposa:
3.- Concedir una pròrroga de sis mesos de la llicència d'obres concedida per l'inici de les obres d’enderroc
d'un cobert existent, a la finca situada al carrer Bigues, 5, 7 i 9, de Caldes de Montbui, expedient 685/2017.
4.- Concedir una pròrroga de sis mesos de la llicència d'obres concedida per l'inici de les obres de reforma
d’un edifici plurifamiliar, a la finca situada al carrer Bigues, 5, 7 i 9, de Caldes de Montbui, expedient
3684/2017.
5.- Concedir llicència urbanística amb projecte, per la construcció de dos habitatges unifamiliars entre
mitgeres al carrer Estació, 66, a Josep Ganella, SLU, expedient 3946/2018.
6.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per la instal·lació de 2 punts de recàrrega elèctrica aptes per
a 4 vehicles de 43,60 kW total ( 21,8 kw per unitat ), a la finca situada al carrer a l'Aparcament de les
Cremades, a ELECTRA CALDENSE SA, expedient 1464/2018.
7.- Retornar la fiança dipositada com a garantia de gestió de les runes generades per l’acte d’edificar, a la
finca situada al carrer Garraf, 10, expedient 1581/2017.
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Anàlisi dels dictàmens de Serveis Municipals, en els quals es proposa:
8.- Aprovar la modificació del contracte de les obres de millora del clavegueram de la Fonts dels Enamorats,
EBARS 4, 5 i 6, de Caldes de Montbui i aprovar les certificacions d'obra número 2, 3 i 4; i l'acta de preus
contradictoris inclosa a la certificació final número 4, expedient 1158/2017.
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