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Us convoco a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de les Matèries de Competència de Ple,

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

que es farà a la Casa Consistorial el 23 de maig de 2019, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Comissió Informativa de Ple ordinària anterior de data 15
d'abril de 2019.
2.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Caldes de Montbui en relació amb el projecte de servei
comunitari per la creació d’una comissió impulsora. 2018-2020. Exp. 3661/2018.
3.- Aprovar els Models 1 i 2 normalitzats del Registre d'Interessos dels Regidors/regidores de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui per al mandat 2019-2023. Expedient 5482/2019
4.- Acceptar la renúncia voluntària del senyor Salvador López Ayguasanosa, com a vocal patró representant
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui a la Fundació Privada Residència Santa Susanna, expedient
578/2015 (G1215-2015-000022) de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2015-2019.
5.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2019, mitjançant suplements de crèdits. Expedient 5502/2019
6.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 11/2019, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient 5517/2019
7.- Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui aprovada mitjançant decret d’alcaldia núm. 586/2019, de 29 d’abril. Expedient 3651/2019
8.- Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al primer trimestre de l’any 2019 sobre el
compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de les Entitats
Locals, en termes de morositat comptable. Expedient 4534/2019
9.- Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels indicadors relatius als càlculs del
període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de
pagament corresponents al primer trimestre de l’any 2019, en termes econòmics. Expedient 4535/2019
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10.- Donar compte del contingut íntegre de la Sentència 76/2019, dictada en data 29 d’abril de 2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 102/2016 A.
Expedient 514/2016.
11.- Donar compte del contingut íntegre de les Sentències dictades en relació amb el recurs ordinari
345/2013, interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra l’Acord de Junta JGL del 21 de juny
de 2013, d'aprovació del pagament de la quota 2013 a favor de l’AMI, expedient 570/2015 (2013_143).
12.- Donar compte del contingut íntegre de les Sentències dictades en relació amb el recurs contenciós núm.
393/2014 C, interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra l'Acord de JGL del 4.04.2014,
d'aprovació del pagament de la quota 2014 a favor de l'AMI, expedient 1801/2019 (Cont. 2014_148).
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