Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que es farà el dia 20 de juliol de 2017, a les 20
hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de la Font del Lleó, núm.
11, amb l’ordre del dia següent:Els assumptes a tractar seran els següents:
a) Actes altres sessions
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 29 de juny de
2017.
b) Resolucions de govern
2. Desestimar les al·legacions relatives a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al
terme municipal de Caldes de Montbui i aprovar provisional la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al
terme municipal de Caldes de Montbui, expedient núm. 239/2017.
3. Aprovar les dues festes locals per l'any 2018 de Caldes de Montbui, expedient núm.
3892/2017.
4. Aprovar inicialment les bases marc de la beca de recerca històrica local de l'ajuntament de
Caldes de Montbui, expedient núm. 1876/2017.
5. Aprovar i acceptar l’import del conveni tipus de la subvenció que la Diputació de Barcelona
concedeix a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i aprovar i acceptar la minuta de préstec tipus a
concertar entre Banc de Sabadell, SA i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Expedient núm.
1443/2017.
6. Elevar al Ple l'informe complementari d'auditoria financera i de compliment de la legalitat en
relació amb la societat mercantil municipal GMSSA corresponent a l'exercici 2016, expedient
núm. 3745/2017.
7. Aprovar la modificació de crèdits número 22/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, del
pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm.
3992/2017.

8. Aprovar la modificació de crèdits número 23/2017, mitjançant suplements de crèdits, del
pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm.
4006/2017.
9. Aprovar la modificació de la plantilla de personal i modificar la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient núm. 3991/2017.
10. Aprovar definitivament l'Estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui,
expedient núm. 2721/2016 (TC202-2016-000014).
11. Aprovació pla de treballs de l'adjudicatària de l'obra Aparcament de les Hortes de Baix i
Plaça del Sindicat, expedient núm. 481/2017.
12. Aprovar les modificacions reglamentàries per a l'adhesió al conveni de coordinació
intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès
Occidental, en relació amb el Reglament Municipal dels serveis Urbans de Transport en
automòbils lleugers, modalitat auto taxi, expedient núm. 3418/2017.
13. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 000378/2017, 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 2017, expedient núm. 3439/2017.
c) Control acció de govern
14. Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.
15. Mocions d'urgència
Moció que presenta el grup municipal del PSC en favor de la millora de la condició professional
pels treballadors i les treballadores del món de la cultura i les arts, expedient núm. 4077/2017.
16. Precs, preguntes i interpel·lacions.
L'alcalde accidental
Isidre Pineda Moncusí
Caldes de Montbui, 17 de juliol de 2017

