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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 l’11 de juliol de 2019, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’associació de viles termals i històriques
europees EHTTA i el pagament de l’aportació anual corresponent. Expedient 3402/2019
2.- Aprovar la modificació de l’article 63 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, per a la instal·lació de la vídeo-acta a les sessions de Ple de l'Ajuntament. Expedient núm.
125/2019
3.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la Taxa per
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. Expedient 5250/2019.
4.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Feliu de Codines i de
Caldes de Montbui, expedient 4681/2018. Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.
5.- Declarar que les obres sol·licitades per l'Escola Pia de Caldes es consideren obres d'especial interès per
concurrència de circumstàncies socials i culturals, expedient 4419/2019
6.- Declarar que les obres sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es
consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i culturals, expedient
6116/2019.
7.- Declarar que les obres sol·licitades per l'Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista, obres per
la reforma interior en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis del local situat carrer
Corredossos de Baix, 9-11, es consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies
socials i culturals, expedient 4382/2019.
8.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2019, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2019, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient 6651/2019.
9.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2019, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2019, mitjançant transferència de crèdits. Expedient 6667/2019
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10.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2019, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2019, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient 6675/2019
11.- Aprovar les Festes Locals a Caldes de Montbui per l'any 2020 Exp. 5910/2019
12.- Aprovar el Reglament regulador del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn, expedient
9150/2018.
13.- Donar conformitat a la liquidació econòmica de l’addenda per al 2018 al V conveni interatministratiu de
col·laboració per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament de serveis socials, de 20162019. Expedient 2/2018 , d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats.
14.- Acordar establir la necessitat de modificar el reglament d'ús del Complex Esportiu Municipal Les
Cremades i acordar la creació d’una comissió de treball redactora de la modificació del Reglament d'ús del
Complex Esportiu Municipal Les Cremades. Expedient 5703/2019.
15.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui a la Declaració Institucional de les Ciutats
Defensores dels Drets Humans 2019 promoguda per l'entitat Fons Català De Cooperació al
Desenvolupament, Expedient 3254/2019 de Cooperació.
16.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 796/2019, dictat en data 3 de juny d’enguany, pel qual es resol
aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui. Expedient núm. 2905/2019
17.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 961/2019, dictat en data 4 de juliol de 2019, de modificació
del Decret 867/2019 de cartipàs municipal, en compliment del que disposa l’article 38.d) del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, expedient 5224/2019.
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