
 

 

 
 

ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
 

Decret núm.: 50/2018 

Caldes d’Estrac, 24/01/2018 

 

 
Atès que celebrada la sessió de la Comissió informativa del Ple el 23 d’octubre de 2017, 
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 29 de gener de 2018, 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 

 

Acta 24.10.2017 Ple Extraordinari i Urgent nº 9  
Acta 30.10.2017 Ple Ordinari nº 8   
Acta 22.11.2017 Ple Extraordinari sorteig meses nº 11   
 
 
Dictàmens   
 

2. Alcaldia 

 

Renúncia del Regidor Martí Daban Canaleta 

 



 

 

 

3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 
 

3.1  Aprovació definitiva del pressupost municipal 2018 

 
 

4. Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació 
 
Res a tractar 
 
5. Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut  

 
Res a tractar 
 

 
II- PART DE CONTROL 

 
 

6.1 Precs i Preguntes. 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 24 de gener de 2018. 

 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 
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