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COMISSIÓ DE PLE extraordinari nº 5 
 
  
 
 
 

Caldes d’Estrac a 20 d’abril del 2016 
 
 

 
Em plau notificar-vos que l’Alcaldia ha dictat el següent Decret en data 20 d’abril de 
2016, que és del següent literal: 
 
“”””””””””””””””””” 

Decret núm.: 202/2016 
Caldes d’Estrac, 20/04/2016 

 
Antecedents 
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 18 d’abril de 2016, 
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. 

 
Legislació aplicable 
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. 
 
RESOLUCIÓ 

 

PRIMER 
Convocar els regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió 
e x t r a ordinària del PLE, que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia 25 d’abril 
de 2016, 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. 
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SEGON 
Sotmetre a decisió del Ple els dictàmens informats per la Comissió informativa, que 
configuren l’ordre del dia amb els punts següents: 

 
1. Aprovar el contracte de cessió en comodat del fons documental de l’Arxiu 

històric municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per tal que sigui destinat 
a l’Arxiu comarcal del Maresme, per a la seva conservació i difusió pública. 
 

2. Extingir, per compliment del termini, la concessió del servei públic municipal de 
balneari a la plaça de les barques de Caldes d’Estrac atorgada a la mercantil 
Stelgroc, SA. 

 
 
TERCER 
Informar que la documentació que integra els expedients es pot examinar a la 
Secretaria-Intervenció Municipal.*********** 

 
 
Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l`òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació. 

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interpolar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de  
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció d’aquesta notificació. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos 
a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 

 
I per que així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro la present 
notificació, amb les reserves i salvetats de l’article 206 del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre. 
  

 
Montserrat Baulas Bordes 

 
Secretària - Interventora 
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