
 

 
 

ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
 

Decret núm.: 562/2016 
Caldes d’Estrac, 23/11/2016 

 

 
Atès que celebrada la sessió de la Comissió informativa del Ple el 21 de novembre 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 28 de novembre 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 Acta Ple Ordinari de 30 de maig de 2016. 
� 1.2 Acta Ple Extraordinari meses electorals de 30 de maig 2016. 
� 1.3 Acta Ple Ordinari de 18 de juliol de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2- Dictàmens de la Comissió Informativa del Ple  
 
Alcaldia 

2.1. Donar compte, per a la seva ratificació, si escau, dels punts aprovats pel Ple celebrat 
el 7 de novembre de 2016, amb l’absència dels membres del grup polític de CIU, amb 6 
vots a favor, 4 d’ERC-AM, i 2 del PSC-CP, que representen la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, els acords següents: 
 
 

 Ratificar l’extinció del Consorci de Comunicació Local  
 Donar compte de les xifres oficials de la població de Caldes d’Estrac  
 Donar compliment a la sentència judicial 274/2016 Músics de Girona  
 Confirmar l’acord de ple de data de 28 d’abril de 2014 d’adhesió a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)  
 Nomenament representant al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària  
 Modificació Ordenances Fiscals 2017:  
 Ord. nº 8 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic.  
 Ord. nº 18 Taxa per expedició de documents administratius  
 Ord. nº 19 Taxa per llicències urbanístiques  
 Ord. nº 22 Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 

residus.  
 Aprovació Inventari Municipal  
 Modificació de crèdit nº 3  
 Modificació de crèdit nº 4  
 Modificació de crèdit nº 5  
 Renúncia contracte Piccoloso  
 Ratificar l’acord de la JGL 19.09.16 sobre els mòduls 5 i 6 del Parc Joan 

Maragall. INVAC  
 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 

sobre la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles, corresponent al 
domicili habitual, a favor dels titulars de famílies monoparentals.  

 
 
Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 

2.2. Aprovació provisional modificació Art.23 del PGOUM. 
 

 
II- PART DE CONTROL 

 
3.1 Moció CIU – Reprovació de l’Alcaldessa i el Regidor d’Urbanisme (R.E. 3687 – 

27/10/16) 
3.2 Moció ERC-AM – Suport al Referèndum i al Procés Constituent (R.E. 3746 – 

02/11/16) 
3.3 Moció PSC-CP – Consorci Sanitari del Maresme (R.E. 3709 - 31/10/16) 
3.4 Moció PSC-CP – Defensa Prescripció Infermera (R.E. 3741 – 02/11/16) 
3.5 Moció ERC-AM, PSC-CP, CIU- Mobilitat al Maresme (R.E.3968 -23/11/2016)  

 
 

3.6 Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 509 al 561 del 2016.  
 



 

 
3.7 Donar compte de les Actes de la JGL 
 

 Acta del 7 d’octubre de 2016 
 Acta del 17 d’octubre de 2016 
 Acta del 2 de novembre de 2016 

 
 
 
3.8 Precs i Preguntes. 

 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 23 de novembre de 2016. 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
 
Montserrat Baulas Bordes 
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