EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7/2011
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 dijous 20 de gener de 2011,
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.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2010 pel
qual es sol.licita l’actualització de dades de l’actuació núm. 2010/54 del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya.
2.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2010 pel
qual s’accepten les ajudes de l’actuació núm. 2010/54 del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya.
3.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 180/2010, de data 1 de desembre de 2010,
pel qual s’aprova l’expedient de contractació del PROJECTE D’OBRES PENDENTS.
FASE 2 –DE FIGUERES A BOMBEJOS D’HOSTALETS DE LLERS.
DESGLOSSAT NÚM. 1. ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA DES DE FIGUERES
AL CP 500, HOSTALETS DE LLERS I LLERS.
4.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 181/2010, de data 2 de desembre de 2010,
pel qual s’aprova el text del “Conveni entre la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Llers per les obres de restauració del Castell, II Fase B, en aplicació de
l’u per cent cultural”.
5.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 184/2010, de data 14 de desembre de 2010,
pel qual es presenta requeriment previ a la via jurisdiccional davant el President de la
Generalitat de Catalunya pel que fa referència al PLA TERRITORIAL PARCIAL DE
LES COMARQUES GIRONINES i davant el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques pel que fa referència al PLA DIRECTOR URBANISTIC DEL SISTEMA
URBÀ DE FIGUERES.
6.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 189/2010, de data 29 de desembre de 2010,
pel qual s’adjudica a PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A. el contracte d’obres del
PROJECTE D’OBRES PENDENTS. FASE 2 –DE FIGUERES A BOMBEJOS
D’HOSTALETS DE LLERS. DESGLOSSAT NÚM. 1. ABASTAMENT D’AIGUA
EN ALTA DES DE FIGUERES AL CP 500, HOSTALETS DE LLERS I LLERS.

7.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 190/2010, de data 29 de desembre de 2010,
pel qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2010.
8.- Aprovació inicial del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ
D’UN MAGATZEM MUNICIPAL A LA ZONA ESPORTIVA.
9.- Aprovar la segregació de les finques registrals 2179 i 2183 la part on s’ha complert
la condició resolutòria imposada per Regiones Devastadas en la cessió gratuïta
efectuada a favor de l’Ajuntament de Llers.
10.- Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva del Projecte de
Reparcel.lació de l’Àrea c11 Sector b1 d’Hostalets de Llers.
11.- Aprovar el Conveni de cessió gratuïta de 2 parcs urbans de salut a l’Ajuntament de
Llers.
12.- Aprovació del “Conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Llers per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic del vial
municipal d’Hostalets de Llers a Cabanes (tram del terme municipal de Llers)”.
13.- Sorteig membres de la mesa electoral de les Eleccions de Cambres agràries del 20
de febrer de 2011.
14.- Moció del grup de Convergència i Unió de rebuig a la sentència del Suprem contra
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat a introduir el
castellà com a llengua vehicular a l’escola.
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, 18 de gener de 2011.
L’Alcalde

Carles Fortiana Costa

