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ALCALDIA - PRESIDENCIA 

 
 

Decret núm.: 369/2017 

 
Caldes d’Estrac, 23/10/2017 

 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva. 
 
És per això que es procedeix a convocar un ple extraordinari i urgent en virtut d’allò 
que estableix l’article 80.1 del ROF i els articles 100 en el seu apartat C i 104 del 
Reglament Orgànic Municipal d’aquesta corporació. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar els membres que integren el Ple, a la sessió extraordinària i urgent 
que tindrà lloc a les dependències municipals el proper dia 24 d’octubre de 2017, a 
les 20,30 hores, en primera convocatòria, per ser necessari el dictamen d’assumptes 
que han de ser tractats abans de la propera sessió de caràcter ordinari, d’acord amb 
allò establert a l’article 46.1 de la LRBRL, Llei 7/185, de 2 d’abril, del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 113 del ROF. 
Cas de no existir en primera convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà 
automàticament convocada la sessió per la seva celebració, en segona convocatòria, 
una hora després. 
 
Segon.- Establir els assumptes que configuren l’ordre del dia que es sotmeten al 
dictamen previ al Ple, i que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
➢ Aprovació de la urgència del Ple. 

➢ Moció article 155. 

 

 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 23 d’octubre de 2017.  
 
 
            En prenc coneixement 
L’Alcaldessa           La Secretària Interventora 
Rosa Pou Baró           Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez 
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