EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 166/2010
Antecedents de fet:
Atès que segons disposa la legislació vigent correspon a l’Alcalde convocar totes les
sessions del Ple.
Hi ha punts de l’ordre del dia que necessiten de la seva aprovació, si escau, a fi de
complimentar amb els procediments corresponents.
Donant compliment al termini de dos dies hàbils anteriors a la sessió de Ple.
Legislació aplicable:
Article 80 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per l’anterior i en virtut de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, per la present RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària de Ple pel proper dimecres 3 de novembre de 2010,
a les 21.30 hores a la Sala d’Actes del Consistori.
Segon.- L’ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar en la mateixa és el següent:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 27 de juliol
de 2010.
2. Sorteig dels membres de la mesa electoral per les Eleccions al Parlament de
Catalunya 2010.
3. Donar compte al ple del decret d’alcaldia núm.131/2010 de 4 d’agost de 2010,
de delegació al primer tinent alcalde en la tramitació de l’expedient d’obres
30/2010.
4. Donar compte al ple del decret d’alcaldia núm. 141/2010 de 16 d’agost de 2010,
de delegació al segon tinent d’alcalde per absència de l’Alcalde i el primer tinent
d’Alcalde.
5. Donar compte al ple del decret d’alcaldia núm.162/2010 de 26 d’octubre de
2010, de delegació al primer tinent d’alcalde per absència de l’alcalde.
6. Ratificació decret d’alcaldia núm. 136 de 9 d’agost de 2010, de compareixença
davant el procediment contenciós-administratiu núm. 350/2010 i nomenament
advocat i procuradors.
7. Ratificació decret d’alcaldia núm. 137/2010 de 10 d’agost de 2010, d’aprovació
de la certificació d’obra núm. 3 i última de l’obra “Urbanització del Sector les
Muralles”.
8. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 138/2010 de 11 d’agost de 2010, de
devolució de la garantia definitiva obra “Instal·lació elèctrica de la xarxa
d’enllumenat del Poble Nou”.
9. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 139/2010 de 11 d’agost de 2010,
d’adjudicació definitiva del contracte per a regentar i explotar el bar del complex
esportiu.
10. Ratificació del decret d’alcaldia 143/2020 de 20 d’agost de 2010, d’ordenació
d’actuacions urgents a Acycsa, per l’obra “Projecte d’abastament d’aigua en alta
des de Figueres al CP 500, Hostalets de Llers i Llers. Fase 2. Desglossat 1.”

11. Ratificació del decret d’alcaldia 150/2010 de 23 de setembre de 2010, de
compareixença davant el procediment concursal 697/2010 i nomenament
d’advocats i procuradors
12. Ratificació del decret d’alcaldia 151/2010 de 28 de setembre de 2010, d’adhesió
a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica.
13. Aprovació compte general exercici 2009.
14. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 4/2010.
15. Aprovació de la destinació del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
16. Aprovació del “Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Llers de creació d’una llar d’infants pública de
titularitat municipal”.
17. Aprovació de l’annex VII del contracte de servitud de pas dins dels canals de rec
de la Comunitat de Regants del Marge Dret del riu Muga i l’Ajuntament de
Llers.
18. Aprovació del conveni per l’organització de tallers de memòria i de gimnàstica,
en el marc del programa d’atenció i prevenció a la dependència per l’any 2010,
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers.
19. Aprovació del projecte “Projecte obres pendents. Fase 2 – de Figueres a
bombejos d’Hostalets de Llers. Desglossat 1. Abastament d’aigua en alta des de
Figueres al C.P. 500, Hostalets de Llers i Llers.”
20. Aprovació de la declaració de responsabilitat del contractista Acycsa pels danys
causats a l’habitatge de la Ctra. Vella, núm. 20.
21. Aprovació de la resolució del contracte amb l’empresa Acycsa, de l’obra
“Projecte d’abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500, Hostalets de
Llers i Llers. Fase 2. Desglossat 1.”
22. Aprovació definitiva del “Projecte executiu de Restauració del Castell de Llers.
3a. Fase.”
23. Aprovació definitiva del “Projecte executiu de Restauració del Castell de Llers”.
24. Assumptes urgents.
25. Precs i preguntes.
Tercer.- Notificar el present acord a tots els regidors i a la secretària de la Corporació.
Quart.- Publicar el present acord al Tauler d’Edictes de la Corporació i al web oficial
de l’Ajuntament.”
Llers, a 28 d’octubre de 2010.

L’alcalde
Carles Fortiana Costa

