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ALCALDIA - PRESIDENCIA 

 
EXP. 644/2019 

 

 
Celebrat  en data 15 de juny de 2019 el Ple de Constitució de la Corporació com a 
conseqüència dels resultats de les darreres eleccions locals de data 26 de maig de 2019 
proclamant-se com a Alcaldessa la Sra. Rosa Pou I Baró, es fa necessari procedir a 
l'establiment de la nova organització municipal, de conformitat amb l'art. 64.A.1 del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat pel Ple de 7 de novembre de 2011, que 
preveu la Junta de Govern Local dins l'organització necessària de caràcter decisori, i en 
particular a la designació deis membres de la Junta de Govern Local, que es preveu en 
el seu art.74. 
 
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 1 de juliol 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 punts següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
 

PART RESOLUTIVA 
 

Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia que afecten al Cartipàs Municipal 

 
1.1 Determinació de la composició de la nova junta de Govern Local  
1.2 Nomenament tinents d’alcalde 
1.3 Organització de les atribucions de l’alcaldia als efectes de la seva delegació 

 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Alcaldia 

 

2. Nomenaments dels representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a 
Consells, Comissions, Associacions, Consorcis, Mancomunitats, Agrupacions, 
fundacions, Juntes i altres administracions supramunicipals. 
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3.1 Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions de la Junta de 

Govern Local ordinàries per a l’exercici 2019. 
 
3.2 Aprovació del calendari de Plens ordinaris de l’exercici 2019 
 
4.  Nomenaments dels representants a la Comissió Informativa de Ple i a la 

Comissió Especial de Comptes. 
 
5. Determinació dels membres que exerciran els seus càrrecs amb dedicació 

parcial. 
 
6. Pressa de coneixement de la constitució dels Grups polítics municipals i dels seus 

respectius portaveus. 
 
7. Aprovació de les retribucions per assistència a les sessions de Junta de Govern 

Local, Ple i assignacions econòmiques als grups polítics. 

 

 
 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 26 de juny de 2019. 
 
 
L’alcaldessa - presidenta. 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
El secretari interventor accidental 
 
 
Luis-Fernando Martínez-Zurita Lacalle 
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