
ALCALDIA - PRESIDENCIA

EXP. 518/2019

El Reglament Orgànic Municipal de Caldes d’Estrac en el seu article 102 es refereix a 
les sessions extraordinàries del Plenari Municipal. 

Atès que un dels supòsits d’aquestes sessions esdevindrà quan l’alcalde o alcaldessa 
convoqui  la  sessió  amb  caràcter  extraordinari  donada  la  necessitats  que  el  Ple 
Municipal debati els punts de l’ordre del dia que es proposen sense poder esperar a la 
celebració d’una propera sessió ordinària.

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 disposa l’article 128 del Reglament Orgànic Municipal la 
Comissió Informativa de Ple, tindrà caràcter permanent, celebrarà les seves sessions 
ordinàries la setmana abans del Ple, ja sigui ordinari com extraordinari, establint-se el 
lloc i l’hora a la mateixa convocatòria.

Vist  el  calendari  electoral  i  una vegada acordat  amb els membres de l’oposició, la 
sessió prèvia de la Comissió Informativa de Ple se celebrarà el mateix dia, mitja hora 
abans de la sessió del Ple extraordinari. 

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 
la COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE, que tindrà lloc a  les oficines de l’ajuntament, a 
la tercera planta, el proper  dia 16 de maig de 2019, a les 19:30 hores,  en primera 
convocatòria, d’acord amb allò establert a l’article 46.1 de la LRBRL, Llei 7/1985, 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 als regidors de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la sessió extraordinària 
del PLE, que tindrà lloc a  la sala de sessions el proper dia 16 de maig de 2019, 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.

Sotmetre  a  decisió  del  Ple  els  dictàmens  prèviament  informats  per  la  Comissió 
informativa, que configuren l’ordre del dia amb els punts següents:
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ORDRE DEL DIA

1Alcaldia

1.1 Pressa de possessió de la senyora  Susanna Romero i Soriano com a 
regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

1.2 Aprovació de la creació del  Registre de bens,  d’Interessos i d’activitats 
dels regidors municipals.

1.3 Donar compte del decret de l’Alcaldia número 370/2019, de 13 de maig 
de 2019.

Dictàmens  

2Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme

2.1 Aprovació de la Modificació de crèdit nº 4/2019
2.2 Aprovació de la modificació de  l’OOFF nº 28 de la taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris 
de caràcter local.
2.3 Declarar deserta la licitació de les parades P-3/M-3 i P-6/M-6 del Mercat 
Municipal d’Abastament de Caldes d’Estrac.
2.4  Adjudicar el contracte per a la concessió administrativa de l’ús privatiu 
d’espai de domini públic, mòdul 9 del Parc Joan Maragall de Caldes d’Estrac.

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 13 de maig de 2019.

L’Alcaldessa - Presidenta.

Rosa Pou Baró

En prenc coneixement
La Secretaria- Interventora

M.Mercedes Gobartt Vázquez

DOCUMENT SIGNAT I DATAT DIGITALMENT AL MARGE
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