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Us convoco a la sessió ordinària de la Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 25 d'abril
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de 2019, a les 20.00 hores, amb l’ordre del dia següent:
1.- Aprovar els esborranys de les Actes de les sessions següents:
- Esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2019
- Esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de 2 d'abril de 2019
2.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 10 d'Ocupació de via pública, exp.
2963/2019
3.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 6/2019, mitjançant crèdits extraordinaris, exp. núm.
3586/2019
4.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament Caldes de Montbui, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a
Caldes de Montbui per a l'exercici 2019, expedient 1026/2019.
5.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament Caldes de Montbui, relatiu al programa de mediació per al lloguer social
d'habitatges per a l'exercici 2019, expedient 1028/2019.
6.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Bigues i Riells i de Caldes
de Montbui, expedient 5999/2018. Urbanisme, Planejament,Territorial i Activitats.
7.- Aprovar la certificació d'obra núm. 15 i última de l'obra de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del
Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui, expedient 481/2017. Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.
8.- Declarar que les obres sol·licitades per la senyora Montserrat Casadesús Orti, en nom i representació de
Casino de Caldes Fundació Privada, amb expedient número 9261/2018, obres per a la rehabilitació de
l’edifici del carrer Forn, 15, es consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies
socials i culturals, expedient 9261/2018.
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9.- Donar compte que en data, 29 de gener de 2019, s’ha dictat la sentència 18/2019 referent al recurs
contenciós administratiu ordinari número 455/2017G interposat per la Delegació del Govern a Catalunya,
contra l’incompliment per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’obligació de col·locar la bandera
d’Espanya a la façana de l’Ajuntament. Expedient núm. 85/2018
10.- Donar compte que en data 15 de març de 2019, s’ha dictat la sentència 76/2019, per la qual es resolt
desestimar el recurs contenciós administratiu número 426/2017 3, interposar pel senyor Guillen Hijano
Salvadó contra l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tot confirmant la sanció imposada. Expedient núm.
490/2018
11.- Donar compte al Ple del Pla Pressupostari a Mig Termini 2020-2022 de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui aprovat pel decret d’alcaldia 499/2019 de 10 d’abril de 2019. Expedient núm. 3301/2019
12.- Mocions d'urgència
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13.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia
14.- Precs, preguntes i interpel·lacions
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