EDICTE
“DECRET NÚM. 170/2009.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 extraordinària de ple pel proper dimarts 15 de desembre de 2009, 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 inicial del PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR LES MURALLES LLERS 2ª
FASE.
2.- Aprovació definitiva del PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE LLERS,
2ª FASE.
3.- Aprovació definitiva del PROJECTE DE COL.LECTORS DE CONNEXIÓ DEL MUNICIPI DE
LLERS I VILABERTRAN AMB EL SISTEMA DE SANEJAMENT DE FIGUERES (FASE PRÈVIA).
4.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regiran el contracte d’obres consistents en l’abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500
d’Hostalets de Llers i Llers per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació,
aprovar l’expedient de contractació i convocar la licitació.
5.- Aprovació definitiva del manuals d’actuació de nevades, inundacions, emergències sísmiques,
incendis forestals i accidents en transports de matèries perilloses.
6.- Aprovació escrit d’al.legacions a la proposta de resolució de data 1 de desembre de 2009 de la
Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte de la pedrera Les Clotes.
7.- Aprovar l’addenda al contracte de prestació de serveis postals i telegràfics núm. 17000607 subscrit
entre Correus i l’Ajuntament de Llers en data 10.03.2009.
8.- Aprovació del model de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Llers per a la realització de tallers de memòria del PROGRAMA D’ATENCIÓ I
PREVENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA per l’any 2009.
9.- Aprovació del Compte General 2008.
10.- Aprovació inicial del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal 2010.
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, 10 de desembre de 2009.
L’Alcalde,

Carles Fortiana Costa

