EDICTE
“DECRET NÚM. 89/2009.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:
Primer.- Convocar sessió ordinària de Ple pel proper dimarts 28 de juliol de 2009, 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:
Primer.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data
28 d’abril de 2009.
Segon.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de
data 11 de maig de 2009.
Tercer.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de
data 21 de maig de 2009.
Quart.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de
data 22 de juny de 2009.
Cinquè.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 71/2009 de data 17 de juny de
2009 (contractació de Eva Caixas Vidal com personal laboral no permanent pel
procediment de màxima urgència).
Sisè.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 72/2009 de data 17 de juny de
2009 (contractació de Ivan Comamala Llobet com personal laboral no permanent
pel procediment de màxima urgència).
Setè.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 73/2009 de data 17 de juny de
2009 (contractació de Josefina Gorgals Colom com personal laboral no permanent
pel procediment de màxima urgència).

Vuitè.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 77/2009 de data 26 de juny de
2009 (contractació de Alba Pérez Comamala com personal laboral no permanent pel
procediment de màxima urgència).
Novè.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2008.
Desè.- Donar compte al Ple de l’escrit presentat per ADIF en data 06.07.2009
(núm. R.E. 1167) en referència als desperfectes ocasionats als habitatges d’Hostalets
de Llers a causa de les voladures.
Onzè.- Aprovació de les dues festes locals de Llers per l’any 2010.
Dotzè .- Aprovació de l’Agenda 21 Local de Llers.
Tretzè.- Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració pel desenvolupament de
diferents actuacions del cicle hidràulic al municipi de Llers.
Catorzè.- Aprovació definitiva del Pla director d’abastament d’aigua potable de
Llers.
Quinzè.- Selecció dels candidats a presentar ofertes per a la contractació per
procediment negociat amb publicitat del PROJECTE LLAR D’INFANTS.
Setzè.- Aprovació provisional del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
D’IDENTIFICACIÓ I REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS.
Dissetè.- Aprovació inicial del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
ESGLÉSIA SECTOR RESIDENCIAL POBLENOU
Divuitè.- Atorgar compatibilitat a la funcionària amb habilitació de caràcter estatal,
Mercè Vallmajó i Ribas, per exercici d’activitats privades.
Dinovè.- Moció sobre la situació de la pagesia professional catalana.
Vintè.- Al·legacions al PUOSC, ratificació.
Vint-i-unè.- Assumptes urgents.
Vint-i-dosè.- 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 2009.

L’Alcalde,

Carles Fortiana Costa

