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Us convoco a la sessió ordinària de la Ple de l'Ajuntament, que es farà a la Casa Consistorial el 31 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.

gener de 2019, 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 desembre de 2018.
2.- Aprovar l'Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui, expedient 639/2019 de Recursos Humans.
3.- Aprovar la sol·licitud de compatibilitat d'un empleat de l'Ajuntament, expedient 8786/2018 de Recursos
Humans.
4.- Fer constar expressament el cessament i el nomenament de membres de la Junta General de la societat
Gestió Municipal de Serveis, SA, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019, expedient 571/2015.
5.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2019 al V conveni interadministratiu de
col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials. Expedient 7883/2018,
d'Acció Social i Igualtat d'oportunitats.
6.- Aprovar inicialment la Carta de Serveis del Servei d’Ocupació i Formació Ocupacional, expedient
8962/2018
7.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sentmenat i de Caldes de
Montbui, signada el dia 20 de desembre de 2018, expedient 7080/2018, Urbanisme, Planejament Territorial i
Activitats.
8.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de
Montbui, expedient 2739/2016. Espais Públics i Sostenibilitat
9.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals impulsada per la Diputació de Barcelona,
expedient 9238/2018 d'Educació.
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10.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per la
tinença, captura i manutenció d'animals domèstics així com el seu text refós, expedient 9085/2018.
11.- Acordar la creació d'una comissió de treball per desenvolupar i executar les modificacions al Reglament
Orgànic Municipal, per a la instal·lació del vídeo-acta a les sessions del Ple de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui. Expedient 125/2019.
12.- Donar compte de les modificacions de partició realitzades en la secció 03 004 per donar compliment als
límits de no superar els 2.000 electors per cada secció, expedient 1349/2018
13.- Donar compte del Decret núm. 819/2018, d’11 de desembre de 2018, en relació amb de la sentència
dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu
número 182/2017, expedient 3297/2017.
Mocions d’urgència
14.- Moció que presenta el grup municipal del PSC al Ple de l'Ajuntament per a uns pressupostos de l'estat
socials i garants del món local. Expedient 124/2019
15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia
16.- Precs, preguntes i interpel·lacions
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