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Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que es farà telemàticament el 25 de juny de
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2020, a les 19.00 hores.

En l’actualitat subsisteix la situació de crisi sanitària que a Catalunya va motivar l'activació del Pla d'actuació
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
Des de la responsabilitat pública d'organització i tutela de la salut pública, un cop completat el període de
desescalada progressiva del confinament, la represa de les activitats obliga a garantir un deure general de
protecció i adopció de comportaments preventius.
En aquest sentit, és essencial un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia,
fonamentat entre altres , en la minimització dels contactes socials diaris per evitar la multiplicació de
possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no
sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure
per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les
superfícies.
D'altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d'anar acompanyada de mesures adreçades,
bàsicament, a aconseguir que les activitats que poden generar un risc de transmissió comunitària es
desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots. En aquest sentit,
els factors que s'associen a activitats amb un risc més gran de transmissió del SARS-CoV-2 són el
desenvolupament d'aquestes activitats en espais tancats, especialment si no tenen una bona ventilació, la
participació d'una alta densitat de persones i una extensió llarga en el temps.
Amb la finalitat d’adoptar mecanismes de protecció, i de prevenció es considera adient celebrar la sessió del
ple ordinària de forma telemàtica, amb la plataforma zoom, versió llicenciada, atès que no es pot garantir en
aquests moments que la sala de plens, compleixi amb totes les mesures de prevenció requerides, amb el
següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 28 de maig de 2020.2.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
l'ajuntament de Caldes de Montbui per a l’execució de les obres d’ampliació de l’institut escola Pic Del VentEl Calderí d’una línia d’infantil i primària i dues línies d’ESO de Caldes de Montbui, expedient número
1449/2020.3.- Declarar que les obres a l’Església parroquial de Santa Maria es consideren obres d'especial interès per
concurrència de circumstàncies socials i culturals, expedient 1357/2020.-
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4.- Declarar que les obres a l’Institut Manolo Hugué es consideren obres d'especial interès per concurrència
de circumstàncies socials i culturals, expedient 1138/2020.5.- Aprovar la modificació, pel COVID-19, del calendari de festius d'obertura comercial autoritzats per l'any
2020, expedient 8053/2019.6.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2020, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2020, expedient 1492/2020.7.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2020, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2020, mitjançant suplements de crèdits, expedient 2959/2020.8.- Donar compte del contingut íntegre del Decret d’Alcaldia número 770/2020, de 4 de juny de 2020,
expedient 1515/2020.9.- Donar compte del contingut íntegre del Decret d’Alcaldia número 774/2020, de 4 de juny de 2020,
expedient 5224/2019.Mocions d’urgència
10.- Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine
en record a les persones de Caldes de Montbui deportades als camps de concentració nazis, expedient
2945/2020.11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia.12.- Precs, preguntes i interpel·lacions.-
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