
 

 
 

ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
 

Decret núm.: 268/2016 
Caldes d’Estrac, 25/05/2016 

 

Atès que celebrada la sessió de la Comissió informativa del Ple el 23 de maig 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. 
 
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 30 de maig 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. 
 
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 la sessions anteriors 
 

1.1  Aprovació de l’esborrany de l’Acta del Ple celebrat el 22 de febrer de 2016 
extraordinària. 
 
 
2- Dictàmens de la Comissió Informativa del Ple  
 
2.1. Declarar desert l’expedient de contractació de la concessió administrativa 
de l’ús privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc Joan Maragall, per 
procediment negociat. 
2.2. Aprovació de l’inici d’un nou expedient de contractació i del Plec de clàusules 
administratives i tècniques per a la concessió administrativa de l'ús privatiu 
d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall.  
2.3. Donar compliment a diverses sentències judicials. 
2.4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, i de 



 

l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i regla de despesa.  
2.5. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació  
Urbana de Caldes d’Estrac, de l’art.23 de les NNUU pel que fa a les definicions 
dels usos segons la funció urbanística. 
2.6. Modificació de l’acord de Ple de 22 de febrer de 2016 referent al 
nomenament de representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci 
Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre.  
2.7. Prendre coneixement de la renuncia de la regidora Mònica Serra Nieto. 

 
3. Mocions dels grups polítics municipals  

3.1 Moció que presenta el grup polític municipal PSC-CP en relació a la defensa 
de les Diputacions. 

3.2 Moció que presenta el grup polític municipal CONVERGENT en relació al 
Nom de l’Escola de Caldes 

3.3 Moció que presenta el grup polític municipal CONVERGENT en relació a la 
Commemoració de les Diades. 

 
 
II- PART DE CONTROL 
 
4. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 1 al 109 del 2016.  
5. Donar compte del Decrets relatius a contractació de personal 
6. 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 25 de maig de 2016. 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
 
Montserrat Baulas Bordes 
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