ALCALDIA - PRESIDENCIA
Decret núm.: 635/2018
Caldes d’Estrac, 16/10/2018

Atès que celebrada la sessió de la Comissió informativa de Ple el 15 d’octubre de 2018,
en què s’hi van tractar les diferents propostes relacionades 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 als regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió extraordinària de
PLE, que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia 19 d’octubre de 2018, a les
09,00 hores MATÍ, 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, a les 10:00h, 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:

DECRETO

Rosa Pou Baró (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 16/10/2018
HASH: a4d02eb62f95c47fb88714d4de840cba

El caràcter extraordinari d’aquesta sessió, tal i com es va informar a la Comissió
Informativa de Ple, ve donada per la necessitat de modificació d’alguna de les
ordenances fiscals pel proper exercici 2019, i per tal d’acomplir els terminis de publicació
marcats pel Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es fa necessari convocar un
ple extraordinari per a poder debatre i aprovar, si s’escau, dites modificacions ja que no
és possible demorar aquest debat fins el proper ple ordinari.
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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.
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Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez (1 de 2)
Secretària-Interventora
Fecha Firma: 16/10/2018
HASH: a7bd8b69c289c9e554e6d23729f1ebbc

Exp. 1742/2018

ORDRE DEL DIA

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2019
✓ OOFF 00 - Modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció, i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal
(GENERAL).
✓ OOFF 02 – Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE).

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 16 d’octubre de 2018.

L’Alcaldessa- Presidenta

En prenc coneixement
La Secretaria- Interventora

Rosa Pou Baró

M.Mercedes Gobartt Vázquez

DECRETO

✓ OOFF 05 – Modificació de l’Ordenança Fiscal sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO).
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✓ OOFF 04 – Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (PLUSVÀLUA).
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✓ OOFF 03 – Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica (VEHICLES).

