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ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
 
Resolució d’Alcaldia núm. 623 de 16 de desembre 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 15 de desembre 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 21 de desembre 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 l’acta de la sessió anterior de 26 d’octubre de 2015. 
 

 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 
2. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions de la Junta de 

Govern per l’exercici 2016. 
 

3. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions del Ple per 
l’exercici 2016. 
 

4. Aprovació de la modificació de l’acord adoptat pel Ple d’organització de 13 
de juliol de 2015 referent a les retribucions per assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats i per a grups polítics. 
 

5. Aprovació del Compte general del Pressupost de 2014. 
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6. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 19 i 20/2015. 
 

7. Aprovació inicial de les Bases generals que regiran la creació i el 
funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals 
temporals de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 
8. Aprovació inicial de destrucció de les armes policia local.  

 
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de 

Catalunya. 
 

10. Aprovació de les tarifes del servei municipal d’aigua potable de Caldes 
d’Estrac proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, SAU. 
 

11. Aprovació de les tarifes del servei municipal de clavegueram de Caldes 
d’Estrac proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, SAU. 

 
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la 

circulació del municipi de Caldes d’Estrac. 
 
13. Classificació de les ofertes i adjudicació de la concessió administrativa i 

patrimonial de l’ús privatiu i l’explotació del servei del mòdul 3 de servei – 
bar, de propietat municipal, situat a la platja de Caldes d’Estrac. 
 
 

II- PART DE CONTROL 
 

14. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm.252 a 622, 
excepte els 322,323,325,326 dels quals se’n va donar compte en el Ple 
d’organització de 13 de juliol de 2015.    
 

15. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-
CP de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en defensa de la rebaixa de l’IVA 
cultural que afecta a la creació, producció de proximitat i a l’accés a la 
cultura en l’àmbit local. 

 
16. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-

CP de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb motiu del dia internacional 
contra la violència de gènere 25 de novembre de 2015.  

 
17. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-

CP de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac com a suport a la creació de la 
prestació “Garantia + 55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya. 

 
18. Manifest que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i 

PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sobre el Consorci Sanitari del 
Maresme. 

 
19. 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 16 de desembre de 2015. 
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L’Alcalde- President 
 
 
 
 
Joaquim Arnó Porras 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
 
Montserrat Baulas Bordes 

 
 


