EDICTE
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 121/2010
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 dimarts 27 de juliol de 2010, 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, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 27 d’abril de
2010.
2.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 69/2010, de data 6 de maig de 2010,
d’al.legacions a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2011.
3.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 80/2010, de data 10 de maig de 2010 de
compareixença en el procediment contenciós administratiu interposat contra el decret de
l’Alcaldia de data 18.01.2010 (suspensió tramitació llicència d’obres de la pedrera La
Clotes).
4.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 96/2010, de data 10 de juny de 2010,
d’aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic de llar
d’infants municipal mitjançant la modalitat de concessió, convocant la seva licitació.
5.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 98/2010, de data 11 de juny de 2010,
d’adjudicació provisional del contracte per regentar i explotar l’espai destinat a bar del
complex esportiu municipal a Benet-Roig SC.
6.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 104/2010, de data 21 de juny de 2010,
d’aprovació d’acta de preus contradictoris núm. 1 del contracte d’obres “Projecte fase I
–Llers- desglossat 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. 107/2010, de data 25 de juny de 2010,
d’aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i última de ‘obra “Projecte fase I –Llersdesglossat 1, abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500, Hostalets de Llers i
Llers”.
8.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 108/2010, de data 25 de juny de 2010,
d’aprovació d’acta de preus contradictoris núm. 1 del contracte d’obres “Projecte
d’abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500, Hostalets de Llers i Llers. Fase
2”.

9.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 110/2010, de data 30 de juny de 2010,
d’aprovació de la certificació d’obra núm. 9 i última de l’obra “Projecte Rehabilitació
Can Casagran Fase 3”.
10.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2010,
d’aprovació del “Document de signatura de compromís per a la implantació dels acords
pel desenvolupament de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà”.
11.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2010,
d’aprovació del text de la declaració unilateral d’adhesió expressa al conveni de
col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Localret per la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Llers.
12.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2010,
d’aprovació del conveni per a la gestió de la piscina municipal de Llers 2010 entre
l’Ajuntament de Llers i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
13.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2010,
d’aprovació del conveni per l’organització del casal esportiu municipal d’estiu 2010
entre l’Ajuntament de Llers i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
14.- Verificació del Text refós del Catàleg de masies.
15.- Aprovació provisional de la imposició de la taxa per prestació del servei de llar
d’infants i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta.
16.- Aprovació del “Pla d’Autoprotecció per l’activitat extractiva anomenada Forn de la
Calç al terme municipal de Llers”.
17.- Aprovació del “Conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la
salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Llers”.
18.- Adhesió de l’Ajuntament de Llers a l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local.
19.- Aprovació de les festes locals per l’any 2011.
20.- Aprovació del “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”.
21.- Aprovació de l’Addenda del conveni de col·laboració pel desenvolupament de
diferents actuacions del cicle hidràulic al municipi de Llers.
22.- Sol·licitar al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC)
l’adhesió de l’Ajuntament de Llers al servei Via Oberta.
23.- Aprovació Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llers per a
l’establiment de les bases per a la cessió a la Diputació de Girona d’un tram de carrer
entre les carreteres GIP-5106 i GI-510.
24.- Donar nom a dos carrers.
25.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de restauració del Castell de Llers 3ª
Fase”.
26.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de restauració del Castell de Llers”
27.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 3/2010.
28.- Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de
Llers núm. 19.
29.- Aprovació inicial del compte de liquidació provisional de l’Àrea c11 Sector b1 de
Llers.
30.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 113/2010 d’adjudicació provisional del
contracte per a la gestió de la llar d’infants municipal.
31.- Moció sol·licitant a la Generalitat que reconsideri la proposta del mapa eòlic que ha
formulat .

32.- Assumptes urgents.
33.- Precs i preguntes.
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, a 22 de juliol de 2010.

L’alcalde
Carles Fortiana Costa

