EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 44/2009.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:
1.- Convocar sessió ordinària de Ple pel proper dimarts 28 d’abril de 2009, a les 21.30 hores a
la Sala d’Actes del Consistori.
2.- L’ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar en la mateixa és el següent:
Primer.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27
de gener de 2009.
Segon.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data
23 de març de 2009.
Tercer.- Proposta del regidor d’esports per aprovar l’expedient de contractació i el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment negociat i sense
publicitat de l’obra “Edifici de serveis, magatzem i cafeteria per a la zona esportiva de
Llers.”
Quart.- Proposta d’alcaldia per aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions que han de regir el contracte de
“Projecte de Rehabilitació de Can Casagran Fase 3.”

Cinquè.- Proposta del regidor d’educació d’aprovació definitiva del “Projecte executiu de
la llar d’infants municipal de Llers.”
Sisè.- Assumptes urgents.
Setè.- Precs i preguntes.
3.- Notificar el present acord a tots els regidors i a la Secretària de la Corporació.
4.- Publicar el present acord al Tauler d’Edictes de la Corporació i al web oficial de
l’Ajuntament.”
Llers, a 23 d’abril de 2009.

Alcalde de Llers
Carles Fortiana Costa

