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ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
 
Resolució d’Alcaldia núm. 536 de 20 d’octubre de 2015 
 

Atesa la relació d'expedients conclosos per part de secretaria intervenció d’aquest 
Ajuntament. 

Atès que celebrada la sessió de la Comissió informativa del Ple el 19 d’octubre de 
2015, en què s’hi van tractar les diferents propostes relacionades en l’ordre del dia. 
 
Atès que a l'ordre del dia només es podran incloure els assumptes que hagin estat 
prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa del 
Ple, llevat d’aquells que es puguin afegir per raons d’urgència degudament motivada, 
però en aquests supòsits no es podrà adoptar cap acord sobre aquests assumptes 
sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l'ordre del dia. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 112 del Reglament Orgànic 
Municipal i en l’art. 82 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
RESOLC 
 
PRIMER 
Convocar els regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió ordinària del 
PLE, que tindrà lloc a  la sala de sessions el proper dia 26 d’octubre  de 2015, a les 
20,00 hores, en primera convocatòria. Cas de no existir en primera convocatòria el 
quòrum de constitució requerit, i un cop transcorreguts 30 minuts des de l'hora 
assenyalada pel seu inici, no s'assolís, s'entendrà convocada la sessió, de forma 
automàtica, 48 hores desprès, en segona convocatòria. 
 
SEGON 
Sotmetre a decisió del Ple els dictàmens informats per la Comissió informativa, que 
configuren l’ordre del dia amb els punts següents: 
 

I- PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 
   
 13 de juliol de 2015 cartipàs 
 10 d’agost de 2015 ordinària  
 10 d’agost de 2015 extraordinària 

 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 
2. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de la celebració de les sessions de 

la Junta de Govern.  
 

3. Donar compte al Ple municipal de la liquidació del Pressupost de 2014.  
 

4. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre. 
 

5. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’exercici 2014. 
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6. Ratificació del Decret núm. 464 de modificació de crèdits núm. 8/2015. 
 

7. Aprovació de les modificacions de crèdits núms.14,15 i 16 /2015. 
 

8. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2016. 
 

9. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 
10. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al 

Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-província 
corresponent als municipis amb una població igual o inferior a 20.000 
habitants, de la província de Barcelona. 

 
11. Aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 

de gener de 2015. 
 

II- PART DE CONTROL 
 

12. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-
CP de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània.  

 
13. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac per no judicialitzar la política a Catalunya. Grup municipal PSC-CP 
de Caldes d’Estrac. 

 
14. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac com proposta de resolució per tal d’instar al Consorci Sanitari del 
Maresme i al Departament de salut a l’elaboració participada d’un pla 
director sociosanitari de Mataró-Maresme. Grup municipal PSC-CP de 
Caldes d’Estrac. 

 
15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM en nom de la Plataforma 

ciutadana per un nou model de la gestió del litoral.  
 
16. Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport al president de la 

generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene 
Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. 

 
17. Precs i Preguntes. 

 
Tercer 
Informar que la documentació que integra els expedients es pot examinar a la 
Secretaria-Intervenció Municipal. 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 20 d’octubre de 2015. 
 
L’Alcalde- President 
 
 
 
 
Joaquim Arnó Porras 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
 
Montserrat Baulas Bordes 

 
 


