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Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 27 de

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

setembre de 2018, a les 20:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions plenàries següents:
1.1 Esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 26 de juliol de 2018
1.2 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 10 de setembre de 2018
2.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i de Caldes
de Montbui, signada el dia 5 de juliol de 2018, per l’Ajuntament de Lliçà de Munt, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i la Generalitat de Catalunya, expedient 3803/2018.
3.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2017, integrat pel del propi Ajuntament de Caldes de Montbui, el
de la societat municipal Gestió Municipal de Serveis, SA i el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL.
Expedient 4858/2018.
4.- Aprovar dos dies festius addicionals d'obertura comercial a Caldes 2019, expedient 6705/2018.
5.- Acordar la nomenclatura de "Plaça de l'U d'Octubre", a la plaça de nova construcció situada al costat de
l'Església de Caldes de Montbui i davant del carrer Font i Boet, expedient 6798/2018.
6.- 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 segon trimestre de l’any 2018, expedient 5984/2018.
7.- Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al segon trimestre de l’any 2018 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 5983/2018.
8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia.
9.- Mocions d’urgència.
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10.- Precs, preguntes i interpel·lacions.
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