Ajuntament de Llers________________
EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 252/2016
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 dilluns 29 d’AGOST de
2016, 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.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de
2016.
2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 207/2016, de 20 de juliol de 2016, al
Decret de l’Alcaldia núm. 251/2016, de data 22 d’agost de 2016.
3.- Devolució de la garantia definitiva dipositada per PRODAISA referent a l’obra
“projecte fase1 –Llers- desglossat 1. Abastament d’aigua en alta des de Figueres al
CP500, Hostalets de Llers i Llers”.
4.- .- Aprovar respecte de la Llar d’Infants Municipal “Xiquets de Llers” pel curs 20162017: la programació general del centre, el pla d’acollida dels infants i les actuacions
de manteniment i de reposició del mobiliari, equipament i material fungible.
5.- Aprovar el Projecte d’activitats Llers Jove 2016 i sol.licitar una subvenció de 7.000€
a la Direcció general de Jovenut de la Generalitat de Catalunya per al seu finançament.
6.- Aprovar les festes locals de Llers per a l’any 2017.
7.- Assumptes urgents
8.- Precs i preguntes
Tercer.- Notificar el present acord a tots els regidors.
Quart.- Publicar el present acord al tauler d’edictes de la corporació i al web oficial de
l’ajuntament.”
Llers, 23 d’agost de 2016.
L’alcalde
Carles Fortiana Costa

