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ALCALDIA - PRESIDENCIA 

 
EXP. 625/2019 

 

 
Atès que el passat 26 de maig del 2019 es van celebrar els comicis per a les eleccions 
municipals. Reial decret 209/2019, de l’1 d’abril del 2019. 
 
Vist que segons la Circular de la Secretaria de l’Estat per a les Administracions 
Territorials de 22 de juny del 1987, diu que el Ple de constitució es convocarà mitjançan 
resolució de l’alcalde en funcions.  
 
Atès que el Ple de Constitució de l’Ajuntament s’ha de realitzar el vigèsim dia posterior 
a la celebració de les eleccions, i que segons el capítol I del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), la sessió es constituirà a les 12:00 hores. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 7 i 26 del Reglament Orgànic Municipal 
i de l’art. 36 al 39 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 DE CONSTITUCIÓ, que tindrà lloc a  la sala cultural el proper dia 15 de juny 
2019, a les 12,00 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: 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
 

SESSIÓ CONSTITUTIVA  
 

1. Constitució de la Mesa d’edat  (art 195 LOREG i 37.2, 3 i 4 del ROF) 
2. Comprovació de les credencials i de les declaracions de Registres d’Interessos 

(art. 108.8 LOREG i 75.5 LRBRL) 

3. Declaració de constitució de la Corporació Municipal (art. 37.4 del ROF) 

4. Jurament o Promesa dels càrrecs de Regidors i entrega dels PINs als nous 

Regidors  (108.8 LOREG) 

5. Elecció de l’alcalde o alcaldessa (art. 196 LOREG) 

6. Proclamació de l’alcalde o alcaldessa (art. 40.2 del ROF) 

7. Presa de possessió de l’Alcaldia, entrega del Bastó d’alcalde/alcaldessa  i 

dissolució de la Mesa d’edat (art. 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, pel qual 

s’aprova el Text refós de Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local) 
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8. Parlaments dels portaveus dels grups polítics municipals representats en el 

Consistori per ordre de menor a major representació.  (art. 18 ROM) 

 

❖ GENT D’ESTRAC  

❖ JUNTS PER CALDES D’ESTRAC 

❖ PSC-CP 

❖ ERC-AM 

 

 

9. Parlament de l’alcalde/alcaldessa 

10. Finalització de la sessió. 

 

 

 
 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 12 de juny del 2019. 
 
 
L’Alcaldessa – Presidenta (en funcions) 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora Accidental 
 
 
Sandra Herce Obiols 
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