
 

 

 
 

ALCALDIA - PRESIDENCIA 
Exp. 214/2019 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 103 del Reglament Orgànic Municipal el Ple 
celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb 
aquest caràcter per l’Alcalde o Alcaldessa, en els supòsits en que, per raons d’urgència 
degudament motivades, no es pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment 
requerida.  
 
La urgència d’aquest ple ve motivada per la resolució a termini de les al.legacions al 
pressupost municipal de l’exercici 2019, formulades per part del GPM del PDeCAT i de 
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF. 
Així mateix per l’existent necessitat de no demorar més en el temps, l’aprovació definitiva 
del pressupost municipal per al 2019, si s’escau, i poder executar-lo amb la màxima 
celeritat. 
 
En aquest cas no caldrà que els punts a tractar hagin sigut prèviament dictaminats per 
les Comissió Informativa de Ple i el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha de ser 
la ratificació de la seva urgència. 
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar als regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió 
extraordinària i urgent del PLE, que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia 13 de 
febrer del 2019, a les 13:00 hores. 
 
Segon.- Establir els assumptes que configuren l’ordre del dia que es sotmeten al 
dictamen previ del Ple, i que són els següents: 
 
 

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.   

 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 8 de febrer del 2019. 

 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
Rosa Pou Baró 

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