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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARI I URGENT nº 2 DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 13 de FEBRER de 2019      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Caràcter: Extraordinari i Urgent 
Data: 13 de febrer del 2019 
Inici:  13:00 h 
Final: 13:25 h 
Lloc: Sala cultural 2ª planta de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
 
 
ABSENTS - Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Elisabet Segura Gubern (PDeCAT) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena 
Laura Aloy López (ERC-AM) 

 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió plenària. 
 
2.- Resolució de les al.legacions al pressupost municipal de l’exercici 2019 
presentades pel Grup Municipal del PDeCAT i per la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios i aprovació definitiva del pressupost 2019. 
 
3.- Aprovació de l’aplicació de l’increment de les retribucions als funcionaris i 
personal laboral de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.   

 
   

Dictàmens   
 

1. Alcaldia 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió plenària. 
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INTERVENCIONS: 
 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Bon dia. Comencem aquest Ple extraordinari i 
urgent. El primer punt serà ratificar la urgència d’aquesta sessió plenària. M’agradaria 
una mica posar els antecedents de per què aquesta urgència, perquè un Ple 
extraordinari.  

Estem en un moment en que ens trobem amb l’impossibilitat de realitzar diferents 
actuacions que són urgent i no hem pogut fer-les perquè hi ha hagut al·legacions per 
part del grup de l’oposició, el PDeCat, i també de CSIF, del sindicat de policia, i per no 
demorar més temps aquesta alcaldia ha decidit fer un Ple extraordinari urgent.  

Tot i el que el nostre ROM, el nostre reglament municipal, preveu que quan convoques 
un Ple extraordinari urgent pots convocar amb poques hores d’antelació o el dia abans, 
tot i així es va fer la convocatòria respectant els tempos de les convocatòries habituals. 
Es va deixar 48 hores entre el dia de convocatòria i el dia de celebració del Ple. Els 
regidors van estar convocats divendres per fer el Ple dimecres. Dilluns vam rebre un 
escrit del grup de l’oposició que ens va demanar si podíem fer aquest Ple qualsevol dia 
a les 8 del vespre perquè ells avui no podia venir ningú.  

Només dir-vos que nosaltres en els nostres 8 mesos d’oposició vam tenir que assistir a 
dos Plens al migdia i si les necessitats de l’Ajuntament ho requereixen has de fer l’esforç, 
aquesta és la nostra visió. Els companys regidors de l’equip de Govern també treballen 
i també han fet l’esforç de ser-hi aquest migdia.  

Vam respondre aquest escrit entrat dilluns amb una trucada telefònica, el mateix dilluns, 
oferint-li’ls la possibilitat de celebrar un Ple, aquest Ple extraordinari, dimarts dia 12, ahir, 
a les 8 del vespre tal com ells ens demanaven, però també ens van dir que no els hi 
anava bé.  

La proposta del grup de l’oposició era que es fes una Comissió Informativa la setmana 
vinent i el Ple d’aquí a dues setmanes. Per tant aquesta alcaldia ha decidit, ja que el 
nostre article 103 del ROM ho preveu i estem dintre de les nostres normatives que el 
mateix consistori ha signat i ha aprovat, realitzar-lo avui. Si tots estem d’acord, ratifiquem 
la urgència d’aquesta sessió Plenària. 

Queda ratificada per 5 vots a favor.(3 ERC-AM + 2 PSC-CP) 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Li passo la paraula, primer la Mercè llegirà l’acord i 
passarem la paraula al senyor regidor Òscar Baró. 

 
2.- Resolució de les al.legacions al pressupost municipal de l’exercici 2019 
presentades pel Grup Municipal del PDeCAT i per la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios i aprovació definitiva del pressupost 2019. 

 

Aprovació definitiva del pressupost general d'aquest 

Ajuntament per a l'exercici 2019 
 

Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General d'aquest 
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Ajuntament per a l'exercici 2019, l'Alcaldessa que subscriu, en compliment del que disposa 

l'article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 

d'abril, l'eleva al Ple de la Corporació.  

El Consell d’Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local "Caldes XXI" va aprovar en 

data 19 de novembre de 2018 la previsió anual d'ingressos i despeses pel 2019, que de 

conformitat amb l'art. 9é dels Estatuts s'eleven al Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, 

per a la seva aprovació. 

Havent-se aprovat pel Ple extraordinari del passat 19 de desembre de 2018, l’aprovació inicial 

del pressupost municipal per a l’exercici 2019. 

Atès que s’ha fet exposició pública mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona del dia 31 de desembre del 2018 amb CVE 2018047483. 

Donat que s’han presentat  a termini al·legacions de la Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios amb número de registre d’entrada 265 del 21 de gener del 2019 y també del grup 

municipal del PDeCAT amb el número 277 de data 22 de gener del 2019. 

Atesos els informes de la Secretaria sobre les al·legacions presentades al pressupost per a 

l’exercici 2019. 

 

Legislació aplicable 

 
Article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

ES PROPOSA els acords següents: 

 
 
PRIMER.-  Donar per resoltes les al·legacions al pressupost municipal per a l’exercici 2019. 

Es desestimen la totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal del PDeCAT.  

S’estima l’al·legació quarta presentada pel  Sindicat CSIF consistent en ”els vigilants i agents de 

mobilitat  no pertanyen a l’apartat destinat a Classe policia local”. Cal  establir una modificació 

de la plantilla fixant una nova  classe i denominació de “vigilant cívic “ i consignant que es tracta 

de places “a extingir”. 

 

SEGON.- Esmenar l’error de  transcripció  detectat en la plaça de tècnic auxiliar de biblioteca 

, on figura “C2” ha de figurar “C1” 

 

TERCER.- Aprovar definitivament la plantilla de personal i el Pressupost General d'aquest 

Ajuntament per a l'exercici 2019, integrat pel Pressupost d'aquesta Corporació i el de l'Entitat 

Pública Empresarial Local CALDES XXI, el resum del qual és com segueix: 
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PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC 2019 

 

 
 
 

ESTAT D'INGRESSOS   

   

A) OPERACIONS CORRENTS   

1.- Impostos Directes   2.248.625,00 

2. Impostos Indirectes  80.000,00 

3, Taxes i altres Ingressos  935.250,00 

4. Transferències Corrents  836.400,00 

5. Ingressos Patrimonials   408.600,00 

   

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

6. Alienació d'inversions reals   0,00 

7. Transferències de capital  175.000,00 

8. Actius Financers  0,00 

9.Passius Financers   105.000,00 

TOTAL   4.788.875,00 

 

ESTAT DE DESPESES   

   

A) OPERACIONS CORRENTS   

1. Despeses de Personal   1.889.289,00 

2. Despeses de béns corrents i serveis 1.857.269,00 

3. Despeses financeres  23.500,00 

4. Transferències  174.950,00 

6. Inversions reals  280.000,00 

7. Transferències de capital  0,00 

8. Actius financers  0,00 

9. Passius financers   563.867,00 

TOTAL   4.788.875,00 

 
 
 
 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT – EPEL EXERCICI 2019 
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TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la província i a la seu electrònica municipal el present acord, 

de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 

l'article 20 del Reial decret  500/1990,  de 20 d'abril. 

 

QUART.- Trametre el pressupost definitivament aprovat a les administracions públiques 

corresponents. 

 

CINQUÈ.- El present pressupost entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOPB. 

 

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat

Impostos directes 2.248.625,00 2.248.625,00

Impostos indirectes 80.000,00 80.000,00

Taxes i altres ingressos 935.250,00

55.500,00 990.750,00

Transferències corrents 836.400,00 836.400,00

Ingressos patrimonials 408.600,00

55.500,00 353.100,00

Alienació d'inversions reals 0,00 0,00

Transferències de capital 175.000,00 175.000,00

Actius financers 0,00 0,00

0,00

Passius financers 105.000,00 105.000,00

Total Ingressos 2019 4.788.875,00 55.500,00 55.500,00 4.788.875,00

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat

Despeses de personal 1.889.289,00 1.899.289,00

Despeses de béns corrents i serveis 1.857.269,00

26.540,00 26.540,00

Despeses financeres 23.500,00 23.500,00

Transferències 174.950,00 174.950,00

Inversions reals 280.000,00

280.000,00

Transferències de capital 0,00 0,00

Actius Financers 0,00 0,00

Passius financers 563.867,00 563.867,00

Total despeses 2019 4.788.875,00 26.540,00 26.540,00 4.788.875,00
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ANNEX PLANTILLA DE PERSONAL 

 
 
 
 
 

PLANTILLA PERSONAL 2019

PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ

Núm. Places Grup Vacants A Extingir

1 HABILITACIÓ DE CARÁCTER ESTATAL

1.1 Subescala Secretaria- Intervenció

Subescala Secretari/ària- Interventor/a 1 A1 0 0

2 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1 Subescala Tècnica

Tècnic Administració General 1 A1 0 0

Arquitecte 1 A1 1

2.2 Subescala Administrativa

Administratius/ives 3 C1 3

2.3 Subescala Auxiliar Administrativa

Auxiliar Administrativa 7 C2 3 INTERINS - 1 VACANT

Tècnic Auxiliar Biblioteca 1 C1 1 INTERÍ

3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.2. Subescala Tècnica

Tècnic Administració Especial 1 A1/A2 1 INTERI

3.3. Classe Tècnics de Grau Mitjà

Tècnic Activitat Lleure 1 A2 0

Tècnic en Promoció Econòmica 1 A2 0

Auxiliar Tècnic de Territori 1 C2 0

3.2 Classe Policia Local

Inspector de Policia 1 A2 0

Caporal Policia 1 C1 0

Agent Policia 9 C1 3 INTERINS

3.3. Classe Personal D'Oficis

Operari/a Brigada 3 AP  2 INTERINS

3.4. Classe Vigilants Civics

Vigilants Civics 2 C2 2 INTERINS 2

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

Núm. Places Grup Vacants A Extingir

Administratius/ives 2 C1 2

Auxiliar Administrativa 4 C2 0

Psicòleg/a 1 A1 1 INTERÍ

Operari/a Neteja 2 AP 0

Bidell/a 1 AP 0

Treballador/a Social 1 A2 0

Educador/a Social 1 A2 0

Treballador/a Familiar 1 C2 0

Operari/a Brigada 2 AP 2 - REFORÇ ESTIU

Oficial 1ª - Cap Brigada 1 C2 0

Oficial 1ª 2 C2 1 VACANT

Oficial 2na 2 AP 0

Tècnic/a Mitjà/a de Juventut i Educació 1 A2 0

Tècnic/a Mitjà/a de Turisme 1 A2 1
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INTERVENCIONS: 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM): començarem donant resposta a les al·legacions del 
grup PDeCat.  

L’al·legació primera que deien que es preveuen unes partides d’ingressos en accés, 
dotades que no tenen garantida el seu finançament. Parlant d’un valor de 281.000 €.  

Bé, en aquí la norma, segons els informes de secretaria i intervenció, confirma que el 
que obliga, simplement, el pressupost, és de fer previsions d’ingressos i de despeses 
respectant el principi d’estabilitat pressupostària.  

En cap cas aquesta garantia que demanen no es pot donar. Amb això ja hauria prou, és 
la resposta. Però jo voldria, a nivell polític, donar una mica el detall de les partides 
aquestes on diuen que no està garantida, per comentar-les.  

Citen en concret la 39906, que són 2.000 € per serveis i associacions de viles termals. 
Aquí ja hem dit en algunes sessions informatives i en el Ple que no s’han fet els tràmits 
legals per a la creació de l’associació de les viles termals, però no es tracta d’un 
organisme de nova creació sinó d’un existent que canvia de consorci i d’associació. Es 
refereix en aquest mateix ens que quan el consorci es dissolgui passarà a ser una 
associació, 2.000 €.  

Després la 39907, 4.500 € que es tracta, la partida anomenada per SWAP, que és una 
licitació que tenim oberta i preveiem ingressar aquest import. Es tracta, hi ha un procés 
jurídic que s’ha guanyat en segona instància i hi ha hagut impugnacions de la part 
condemnada i l’al·legació anava com que això anava per llarg o el que sigui. Els terminis 
de les resolucions d’aquest s’escapen a les competències municipals i nosaltres ja ho 
tenien previst, tard o d’hora el tindrem aquest ingrés.  

En qualsevol cas, la suma d’aquests dos darrers ingressos representen el 0,001% dels 
totals, irrisoris per plantejar que poden representar un problema la seva inclusió. 
Després hi ha la 55000 que són 314.000 € de concessions administratives, del qual 
posaven en dubte una part i citaven vàries concessions, aquí sí que no entraré al detall, 
ja s’han donat les explicacions pertinents a les diferents sessions.  

Un cop més això és fruit, donem tot el detall, tot el desglossament dels nostres càlculs i 
al final el que es fa és utilitzar-ho per fer més preguntes, buscar més problemes, 
qüestionar-ho tot. Ja no entrarem aquí perquè la norma no ens obliga a fer més del que 
hem fet, tot el contrari, hem fet massa i tot.  

Aquest punt ja ho hem defensat en el seu moment, el seu desglossament. En definitiva, 
són previsions.  

Després parlen també d’una partida, la 55003 de l’EPEL, 40.000 €. Aquí també ja es va 
explicar en la sessió informativa i vàries vegades que es correspon al pagament del 
deute que hi ha amb l’Ajuntament corresponent a varius anys. Tampoc entraré en el 
detall. Dir-vos també que ara, per primer cop durant molts any, l’EPEL ha fet un 
pagament a l’Ajuntament i fruit de l’ordre que l’hem vingut posant a l’EPEL i bé, fa molta 
gràcia. Aquí sí que m’agradaria que hi seguessin perquè que treguin el tema de l’EPEL 
és graciós.  
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Per últim un tema de la partida  76101 que demanaven la documentació de la subvenció 
de 120.000 € de la Diputació que ja se’ls hi va entregar. La vam rebre posterior al Ple i 
els hi vam fer arribar. Tot i que teníem nosaltres la constància de que hi era així, però la 
documentació que demanaven ja se’ls ha fet arribar.  

Referint a l’al·legació segona, que diu que no es contemplen partides de despeses de  
serveis ja compromesos, destacar que en cap cas són despeses compromeses. En 
concret els reequilibris econòmics que reclamen estan en estudi.  

En el cas de SIGE estem pendents d’un informe per part de secretaria i intervenció on 
es determini sobre la seva aplicació i ja ho vam informar així a la Comissió Informativa i 
es farà una modificació de crèdit per poder afrontar-les quan se sàpiga realment que 
aplica i l’import.  

Sobre les SGAE, recordar que no s’ha acordat cap import entre l’Ajuntament i les SGAE. 
Hi ha només algunes reunions on s’està treballant però també les SGAE, Associació 
General d’Autors i Editors, com sabeu, fa, no s’ha pagat res els darrers, com a mínim 
15 anys, i estem intentant arribar a un acord. Quan sigui el moment ja es faria un Pla de 
pagament i si s’estima pagar com aquest any es farà una modificació de crèdit com a 
l’altre cas.  

Referent a l’al·legació tercera que diu: al capítol 1 del pressupost s’escriu una nova plaça 
funcionarial d’arquitecte municipal incomplint l’actual legislació en matèria de personal. 
En l’informe de secretaria i intervenció ja ho diu tot, diu que no s’ajusta a la veritat 
aquesta al·legació, ja que la plaça de funcionari d’arquitecte municipal es va justificar i 
crear a la plantilla del 2008. Res més que afegir aquí.  

Referent a l’al·legació  quarta, diu: una part important dels referits ingressos serveixen 
per finançar despesa corrent que es genera de forma mensual així com per increment 
en el capítol 1 del personal posant de manifest un dèficit estructural que s’incrementa 
any darrere any. La resposta venia a l’informe de secretaria i intervenció, també o posen 
explícitament, aquestes afirmacions més que una al·legació són una reflexió d’un grup 
polític i demés. Es desestima també.  

Poder afegiria que es tracta d’una legació molt poc fundada i imprecisa, no donen cap 
tipus de dades específiques per poder debatre-la. Per tant la resposta serà igual de breu 
que l’al·legació. Diu que hi ha un dèficit estructural que s’incrementa any darrere any 
però la veritat és que els darrers anys no s’ha apreciat cap dèficit estructural en el 
tancament i liquidació del pressupost i no s’han aportat cap dada concreta que faci 
pensar que aquest any la situació hagi de canviar.  

Fins aquí els comentaris referents a les al·legacions que s’han fet i han estat 
desestimades. Per part del grup PDeCat.  

Això seria les del PDeCat i després tenim una al·legació presentada pel sindicat CSIF, 
sindicat de la policia. L’al·legació primera diu: no poden existir vigilants en els municipis 
que tinguin constituït un cos de policia local.  

Aquí el que al final el que es fa és mantenir les places encara que són com a places a 
extingir, mentre estiguin ocupades i s’extingiran en un futur.  

Després hi ha una al·legació segona que les places de mobilitat només es poden crear 
en els municipis i ciutats grans. En aquest cas el que s’ha estimat és canviar el nom, 
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modificar el nom de vigilants per no induir a confusió i a la plantilla vindran com a vigilants 
cívics, és la modificació que acceptem a la plantilla.  

Després hi ha una al·legació tercera, diu: no estan previstes les dos places d’agent interí 
per reforç d’estiu. Es desestima també aquesta al·legació perquè les dues places de 
reforç d’estiu no figuraven a la plantilla de personal ni el 2018 ni el 2017 i no va ser cap 
impediment per la seva contractació que es va fer mitjançant  el procediment de 
contractació d’interins per programa. De la mateixa manera que es farà aquest any.  

Per últim l’al·legació quarta diu: els vigilants i agents de mobilitat no pertanyen a l’apartat 
destinat a classe i policia local. Aquesta al·legació s’estima i es preveu a la plantilla, a 
l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, una classe a part pels 
vigilants cívics. S’ha modificat en aquest sentit com a places que són a extingir però s’ha 
fet l’ajust. Això seria tot.  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Molt bé. No sé si tenen alguna cosa a comentar. Si 
tots estem d’acord amb les respostes a les al·legacions, quedarà aprovat el pressupost 
del 2019 definitivament per 5 vots a favor. Per unanimitat. 

5 vots (3 ERC-AM + 2 PSC-CP) 

 
3.- Aprovació de l’aplicació de l’increment de les retribucions als funcionaris i 
personal laboral de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.   

Vist el Real Decreto 24/2018 de 21 de desembre segons especifica l´article 3. Uno que 
defineix el sector públic, i que ens afecta segons els apartats “c) Las Corporaciones 
locales y Organismos de ellas dependientes.”, així com l’apartat “f) Las sociedades 
mercantiles públicas, entendiendo por tales aquelles en las que la participación, 
directa o indirecta, en su capital social de las Admministraciones y entidades 
enumerades en este articulo sea superior al 50 por ciento..” així també l´apartat “h) 
Las fundaciones del sector público y los consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público.” 

Per tant és d´aplicació a tots els empleats/es del sector públic definits en l´esmentat 
article 3.Uno, és a dir, a tot el personal funcionari i laboral de les Corporacions Locals, 
així com a tots/es els treballadors/es, de les empreses municipals d’aquestes, Consorcis 
i Fundacions. 

Segons el punt Dos de l´article 3, l´increment serà del 2,25% a partir de l’u de gener 
de 2019.                 

Atès que pel què fa al personal funcionari, els imports a percebre en concepte de sou, 
triennis i complement de destí venen fixats pe aquesta llei, i segons l’EBEP i el conjunt 
de la normativa de funció pública, han de ser els mateixos per a totes les 
administracions. 

Atès que pel què fa a l’aplicació de l’increment de les retribucions al personal de 
l´Ajuntament de Caldes d´Estrac per al Complement Específic, és objecte de negociació, 
es reuneix  la mesa de negociació en data 24 de gener de 2019. 

L’article 28è punt 1 del conveni col·lectiu de treball del personal laboral i d´acord de 
condicions de treball del personal funcionari de l´Ajuntament de Caldes d´Estrac on 
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regula que les retribucions del personal al servei del Ajuntament serà la mateixa 
establerta amb caràcter bàsic per a tota la funció pública. 

Atès que d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local,  

Es proposa l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer. Incrementar un 2,25%  en el Complement Específic, en el personal funcionari i 
laboral de l´Ajuntament de Caldes d´Estrac amb efectes retroactius a partir del 1 de 
gener del 2019. 

 

Segon. Autoritzar a l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui de menester per a què 
en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes d´Estrac procedeixi a la realització de 
totes les gestions i actes que signifiquin l’execució de la present resolució. 

Tercer.-  Imputar aquesta despesa en el capítol I  del pressupost 2019. 

 

INTERVENCIONS: 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Per Real Decret 24/2018 del 21 de desembre, aquest 
increment queda aprovat de manera automàtica pel que fa al concepte de sou, triennis 
i complements a destí. Simplement calia que políticament es decidís si aquest 2.25% 
també es volia aplicar en el complement específic en el personal funcionari de la casa.  

S’ha decidir que sí sense que tingui aplicació en els càrrecs electes. Simplement és 
això. Evidentment abans de decidir s’ha negociat també amb els representants dels 
treballadors i amb el sindicat.  

Si tots estem d’acord, aprovarem incrementar el complement específic amb el 2.25%.  

VOTACIÓ:    5 vots (3 ERC-AM + 2 PSC-CP) 

També queda aprovat per unanimitat. 

Us recordo que com és un Ple extraordinari no hi ha torns de preguntes. Ens emplacem 
a veure’ns de nou en el darrer Ple, el següent Ple que serà el darrer Ple abans de les 
eleccions municipals, aquesta vegada hi haurà un menys i és l’últim dilluns del mes de 
març.  

Que tingueu bon dia i gràcies per haver vingut. 

 
 

I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, dóna per acabat el ple quan són les 13:25 hores de la qual com a Secretària 
en dono fe. 
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Caldes d’Estrac a 12 de març de 2019 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
RRosa Pou Baró 

    Secretaria Interventora 
 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 

 
 
 
 

DILIGÈNCIA 

 

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple 
ordinari número 3 de data 25 març de 2019. 

  

 
 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

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