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EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 135/2016
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 30 de maig 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
d’abril de 2016.
2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 111/2016, de 20 d’abril de 2016,
al Decret de l’Alcaldia núm. 134/2016, de data 25 de maig de 2016.
3.- Sorteig del membres que composaran la mesa electoral única de Llers en les
eleccions generals a celebrar el proper 26 de juny de 2016.
4.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions destinades al foment de l’activitat en l’àmbit de les festes, cultura,
esport, joventut i gent gran i efectuar convocatòria.
5.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016.
6.- Aprovació del Pla Econòmic Financer escenari 2015-2017.
7.- Autoritzar la devolució de la garantia definitiva de les obres “Construcció
d’una planta de tractament per la potabilització de l’aigua del servei municipal
de Llers” a l’empresa PRODAISA.
8.- Autoritzar la devolució de la garantia definitiva de les obres “Projecte
d’obres pendents, Fase 2- de Figueres a bombejos d’Hostalets de llers.
Desglossat 1. Abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP500, Hostalets de
Llers i Llers” a l’empresa Prodaisa.
9.- Aprovar el “Conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Llers per a l’execució de les obres de tractament superficial
asfàltic a l’accés a la zona esportiva municipal de Llers”.
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10.- Aprovar el “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Llers per al desenvolupament del projecte tècnic de
joventut compartit 2016”.
11.- Aprovar el ”Conveni de gestió de la xarxa de desfibril.ladors de
l’Ajuntament de Llers”.
12.- Aprovar el “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Llers per a l’organització de tallers de memòria i de
gimnàstica en el marc del programa d’atenció i prevenció a la dependència per
l’any 2016”.
13.- Assumptes urgents
14.- 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, 25 de maig de 2016.
L’alcalde
Carles Fortiana Costa

