PRINCIPALS ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 2 DE FEBRER DE 2009

(Núm. 2/2009)
Entre altres, els principals assumptes tractats i aprovats varen ser:
• Declarar la caducitat de la llicència referent a l’obra situada a la Parcel.la
núm. 25 de l’Oller.
• Aprovar provisionalment el “Projecte d’execució de la nova línia elèctrica
aèria i subterrània de 25 Kv per alimentar el nou polígon industrial El Soler”,
d’aquest terme municipal.
• Concedir la llicència municipal d’obres, per legalització de les obres de
reparació de la masia anomenada Cal Reguant.
• Es dóna compta de les autoliquidacions / llicències municipals d’obres
menors de les finques Carrer Casimir Reixach , Carrer Puigrodors núm. 7.
• Atorgar llicència de primera ocupació per a l’habitatge situat al Carrer
Casimir Reixach núm. 8, de Calders.
• Ordenar la restauració de la legalitat urbanística infringida per haver
executat unes obres sense llicència manifestament il·legalitzables. Aquestes
obres consisteixen en la construcció d’una edificació no permesa per les
normes de planejament al Polígon 6, Parcel.la 21, de Calders.
• Concedir llicència d’ocupació de via pública al Carrer Moià núm. 76, de
Calders, amb una ocupació total de 8,10 m2 durant dos mesos, per col·locar
bastida.
• Aprovar inicialment el projecte “Camí del cementiri i zona esportiva”,
redactat per l’arquitecte municipal Sr. Joan Ribera Mestres.
• Aprovar la liquidació del servei d’educadora social, entre el període de
01/09/07 a 31/03/08 i 01/04/08 a 31/12/08 que comparteixen els
Ajuntaments de l’Estany, Calders, El Pont de Vilomara i Rocafort, Monistrol
de Calders i Santa Maria d’Oló, que ascendeix, per al que fa a l’Ajuntament
de Calders, un total de 939,48 € i 1.560,79 €
• Aprovar la liquidació de l’annualitat 2008, en relació al Conveni
d’informàtica que l’Ajuntament de Calders té aprovat amb el Consell
Comarcal del Bages, per import total de 2.778,60 €. I Aprovar la quota pel
2009.
• Portar a terme l’actuació “3a. Fase Necròpolis Pertegàs” mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista CAT PATRIMONI per
un import de 19.757 €
• Portar a terme l’actuació relatives a “Actuació en jardineria” mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista MARTÍ AGRÍCOLA per
un import de 1.808,80 €
• Portar a terme l’actuació “Restauració barraques catalogades” mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista CAT PATRIMONI per
un import de 13.602 €

• Abonar l’import total de 1.170,28 €, com a responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Calders en el sinistre ocorregut a la Plaça Major del
municipi, el dia 28 de desembre de 2007.
• Concedir a un particular el fraccionament de l’import de les contribucions
especials que li pertoquen de l’Avinguda Països Catalans , en set terminis,
sense aplicar el càrrec dels interessos al pagament fraccionat
• Sol.licitar,
Sol.licitar per a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Calders – Artés –
Monistrol de Calders, una subvenció a la Diputació de Barcelona per a la
Prevenció d’incendis forestals, per import igual al pressupost que es
presenti.
• Arxivar l’adequació de la llicència de gossera esportiva situada a la parcel.la
29 polígon 11, paratge Mal Niu.
• Autoritzar que s’inclogui en els estatuts de l’entitat Associació Catalana
d’Orquidiòlegs, que es crearà el proper dia 14 de febrer de 2009, com a seu
social l’adreça corresponent al Centre Cultural “Néstor Almendros”, situat al
carrer Països Catalans núm. 2, del terme municipal de Calders.
• Aprovar el preu del conveni entre l’Ajuntament de Calders i el Sr. F. Xavier
Serrano de Sebastian per al manteniment i gestió dels espais verds, per a
l’any 2009, de 4.993,80 €.
• Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Calders al
territori Leader gestionat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central
• Aprovar la declaració “ EL VI , NUTRICIÓ I SALUT “ formulada per FIVIN

