ALCALDIA – PRESIDENCIA

Decret núm.: 701/2017
Caldes d’Estrac, 27/12/2017

En el Ple de 13 de juliol de 2015 va adoptar l’acord de crear una sola Comissió
Informativa amb el nom de: “Comissió Informativa de Ple” que ha de tractar dels temes
del Ple Ordinari.
Justificació de la present convocatòria:
Per tal de donar compliment als terminis legalment establerts per a la tramitació
d’expedients sancionadors i per a la modificació del tipus impositiu de l’impost sobre
bens immobles urbans (IBI) de conformitat amb l’article 32.2 del text refós del
Cadastre Immobiliari:
Es convoca la corresponent Comissió Informativa de Ple
Es convoca el Ple Extraordinari

RESOLC

Primer.- Convocar els membres que integren la COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE, a
la sessió extraordinària que tindrà lloc a les dependències municipals el proper dia 4
de gener de 2018, a les 11:00 hores, en primera convocatòria, 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.- Convocar els regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió
extraordinària de PLE que tindrà lloc a les dependències municipals el proper dia 4 de
gener de 2018, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, 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, 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.

Tercer.- Establir els assumptes que configuren l’ordre del dia i que són els següents:

ORDRE DEL DIA

Propostes d’Alcaldia
1.1 Aprovació sanció a K.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal
reguladora de tinença d’animals de companyia.
1.2 Aprovació sanció a MA.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal
reguladora de tinença d’animals de companyia.
Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme

2.1 Modificació OOFF nº 1 Impost sobre bens immobles

(IBI)

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 27 de novembre de 2017.

L’Alcaldessa- Presidenta
Rosa Pou Baró

En prenc coneixement
La Secretaria Interventora
Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez

