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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 25

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

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

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 27 de setembre de 2018.
2.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 22/2018, mitjançant transferència de crèdits, expedient 7326/2018
3.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 23/2018, mitjançant suplements de crèdits, expedient 7410/2018
4.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 24/2018, mitjançant crèdits extraordinaris, expedient 7426/2018
5.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 25/2018, mitjançant suplements de crèdits, expedient 7443/2018
6.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 26/2018, mitjançant transferència de crèdits, expedient 7455/2018
7.- Aprovar provisionalment per l'exercici 2019 les modificacions de les Ordenances Fiscals així com el text
refós de cadascuna d'elles, expedient 7249/2018.
8.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Caldes de Montbui en relació amb el projecte de servei comunitari per la creació d'una
comissió impulsora 2018-2020, expedient 3661/2018
9.- Declarar que les obres de reparació d’humitats al santuari de la Mare de Déu del Remei, neteja i
impermeabilització d’una terrassa de 8m2, neteja i arrebossat de volta de sostre i escala d’accés al
cambril,comunicades per la Parròquia de Santa Maria obres es consideren obres d'especial interès per
concurrència de circumstàncies socials i culturals,expedient 2058/2018.
10.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental, d’acord amb l’acord del Consell Plenari del Consorci de 29 de juny de 2018, expedient 3081/2015.
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11.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes de Montbui i Santa
Eulàlia de Ronçana, signada el dia 26 de setembre de 2018 per l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la Generalitat de Catalunya, expedient 4810/2018.
12.- Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana (PEMU) del Polígon d’actuació PA-11/27
(Riba-Sandvik) de Caldes de Montbui, expedient 3034/2015.
13.- Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui presentada pel senyor Francisco Javier Ortega Guillen, així com la seva renúncia als càrrecs que
ostenta per la seva condició de regidor i per haver estat designat portaveu del seu grup municipal del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), expedient
7360/2018 de Serveis Generals.
14.- Donar compte del Decret número 527/2018, de 8 d'octubre, d'organització del cartipàs municipal 20152019, expedient G1215-2015-000005 - 509/2015 de Serveis Generals.
15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia.
16.- Mocions d’urgència
17.- Moció que presenta el grup municipal de Som Caldes en relació amb la declaració Universal dels Drets
Humans en suport al dret a morir dignament, expedient 7522/2018.
18.- Precs, preguntes i interpel·lacions
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