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ALCALDIA - PRESIDENCIA 
 
EXP. 622/2019 

 
 
Atès el que disposa l’article 36 del Reglament Orgànic de Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, és necessària l’aprovació de les actes de Ple de les sessions 
anterior abans de la constitució del nou ajuntament el 15 de juny del 2019. 
 
 

“”””””Artículo 36 

1. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva 
de los Ayuntamientos, los Concejales cesantes, tanto del Pleno como, en su caso, de la 
Comisión de Gobierno, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el 
acta de la última sesión celebrada. Téngase en cuenta que la «Comisión de Gobierno» 
pasa a denominarse «Junta de Gobierno Local», conforme establece la exposición de 
motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre). 
 
2. Los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la 
constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén 
preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores 
propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así 
como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus 

Organismos autónomos.”””””” 

 

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 cultural el proper dia 12 de juny 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. 
 

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l57-2003.html#I351
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ORDRE DEL DIA 

 
Aprovació actes anteriors   Nº 3 Ordinari de data 25 de març del 2019 

Nº 4 Extraordinari de data 1 d’abril del 2019 
Nº 5 Extraordinari de data 30 d’abril del 2019 
Nº 6 Extraordinari de data 16 de maig de 2019 

 
 

 
 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 7 de juny de 2019. 
 
 
L’Alcaldessa - Presidenta. 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

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