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Us convoco a la sessió ordinària de la Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 26 de
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juliol 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 28 de juny de 2018.

Resolucions de govern
2.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d'un préstec en el marc del Programa de Crèdit Local,
préstec per a inversions núm. 64, per tal de finançar part del programa d'inversions de l'any 2018.
3.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2018, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2018, mitjançant crèdits extraordinaris.
4.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 18/2018, mitjançant suplements de crèdits.
5.- Aprovar les certificacions d'obra núm. 9 i 10 de les obres de l'«Aparcament de les Hortes de Baix i
urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.» expedient 481/2017.
6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 317/2018, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró
municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de
Barcelona referida a l’1 de gener de 2018.
7.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia
Mocions d'urgència
8.- Moció que presenten els grups municipals d'ERC i del PSC pel control d'alcoholèmia preventiu dels
conductors d'autobusos escolars.
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9.- Moció que presenta el grup municipal de CiU per anomenar Plaça 1 d'octubre a l'actual Plaça de l'Àngel.
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10.- Moció que presenta el grup Municipal del PPC en relació amb el seguiment i execució de les mocions
aprovades al Ple de l'ajuntament.
11.- Precs, preguntes i interpel·lacions
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