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Us convoco a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de les Matèries de Competència de Ple,
que es farà a la Casa Consistorial el 17 de desembre de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia

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

següent:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Comissió Informativa de Ple ordinària anterior de data 22 de
novembre de 2018.
2.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes de Montbui i PalauSolità i Plegamans, signada el dia 8 de novembre de 2018 per l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i la Generalitat de Catalunya i l’esmena a l’acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans signada el dia 3
de desembre de 2018, expedient 7077/2018. Urbanisme, planejament Territorial i Activitats.
3.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent a
diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable, recollint l’al·legació
parcialment acceptada i les prescripcions recollides en els informes dels organismes sectorials que els han
emès, juntament amb l’estudi ambiental estratègic (EAE), redactat per l’empresa ACC Assessors Ambientals
de Catalunya, expedient 1150/2014. Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.
4.- Aprovar l’adhesió a la Pròrroga de la vigència del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Vallès Oriental
(2015-2018), aprovat en sessió plenària de 23 de setembre de 2015, fins a l’aprovació i entrada en vigor del
proper Pla Comarcal d’Igualtat del Vallès Oriental. Expedient 8602/2018 d'Acció Social i Igualtat
d'Oportunitat.
5.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases d’Execució del Pressupost de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici econòmic de 2019 i aprovar inicialment les plantilles de
personal que es detallen al Pressupost, expedient 7945/2018.
6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. DEC/769/2018, de data 30 de novembre de 2018, pel qual es
va resoldre aprovar el càlcul dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2017 de les entitats que formen la
Corporació Local, expedient núm. 7947/2018
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