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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000031 25/02/2021

DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 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, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària-Urgent telemàtica de Ple de
l’Ajuntament el 26 de febrer de 2021 a les 19:00 hores, per tractar els assumptes
que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir,
comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.
La urgència es deu a:
“Pels tres expedients per via d’urgència, la motivació és la següent:
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X2020000709 - PROJECTE EXECUTIU LLUMINÀRIES PÚBLIQUES
La urgència ve donada perquè aquest expedient va lligat a una subvenció que
IDAE ens concedeix fa 1 any (febrer de 2020). Dintre dels terminis que se’ns
exigeix, a 10 d'abril hem de demostrar que hem contractat, en el nostre cas, amb
contractes basats en acord marc amb ACM, tant el projecte de subministrament
com de la instal·lació. Per tant, ens urgeix aprovar el projecte executiu a finals de
febrer, atès que a partir de l'aprovació inicial, necessitem 15 dies mínims
d'exposició pública.
X2020000221 - COMPTES ANUALS DEL 2019
Obligació per requeriment de les administracions supramunicipals, havent de
notificar-los-hi abans de l’1 de març.
X2021000152 - ADHESIÓ A REDACCIÓ PAESC
El PAES (Pacte dels Alcaldes per a la Sostenibilitat) és un compromís que ja es
va fer fa anys, per part d'aquest ajuntament i la majoria de municipis de la
província/Catalunya. Ara cal renovar-lo, tot afegint pel que fa al Canvi Climàtic,
essent la Diputació de Girona qui redactarà aquest document, no comportant cap
despesa a la nostra Corporació, a través d'una nova adhesió, que s'ha de fer
abans de l’1 de març. ”
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU
ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR (EXP X2021000167).
2.- ADHESIÓ PAESC (EXP X2021000152)
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3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019 (X2020000221).
4.- ASSABENTAR AL PLE DE CÀRREC BANCARI SENSE RETENCIÓ CRÈDIT
(EXP 2021000059).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la
corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.
Signat electrònicament.

