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Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 28 de juny

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

de 2018, a les 20.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

Actes altres sessions
1.- Aprovar l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 31 de maig de 2018.
Resolucions de govern
2.- Aprovar el nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a de Caldes de Montbui, Partit Judicial de
Granollers; província de Barcelona. Expedient núm. 6534/2017.
3.- Aprovar la cessió de terreny a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per
a les obres d’instal·lació d’un mòdul prefabricat a l'institut Pic del Vent, expedient 683/2018
4.- Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la modificació del reglament del servei
municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, expedient 2739/2016.
5.- Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de compliment de la legalitat en relació amb
la societat mercantil GMSSA corresponent a l’exercici 2017. Expedient núm. 1881/2018
Control acció de govern
6.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia
Mocions d'urgència
7.- Moció que presenten els grups municipals de Som Caldes, ERC, PSC i UPC contra l'explotació laboral i
agressions sexuals a les treballadores.
8.- Precs, preguntes i interpel·lacions
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