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EDICTE

De conformitat amb el que estableix l'article 156.1 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 (TRLMLC), es 
fa públic que aquesta Alcaldia ha procedit a la convocatòria de la sessió ORDINÀRIA del Ple 
municipal, que se celebrarà mitjançant videoconferència el proper 28 d'octubre de 2020, a les  
20:00 h., amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior 
1.1. PLE2020/7 ordinària 30/09/2020

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2020/1005   Constituir, juntament amb altres ajuntaments, l'Associació de Municipis i Entitats 
per l'Energia Pública (AMEP). Exp. núm. 2020/1421.-

2.1.2. PRP2020/1200   Aprovar l'expedient de contractació mitjançant adjudicació directa i adjudicar el 
contracte d'arrendament del bé immoble situat al carrer Albertí 12A de Llagostera. Exp. núm. 2019/1662 

2.1.3. PRP2020/1260   Aprovar el text refós del conveni amb els Ajuntaments de Caldes i Cassà per al 
servei de policia. Exp. núm. 2020/1433.-

2.1.4. PRP2020/1265   Aprovar els dos dies festius d'obertura d'establiments comercials l'any 2021.  Exp. 
núm. 2019/1463.-

2.1.5. PRP2020/1269   Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021.- Exp. núm. 
2020/1745 

2.1.6. PRP2020/1271   Aprovar l'Oferta pública d'Ocupació per estabilització de places estructurals 
ocupades temporalment per a l'any 2020.  Exp. núm. 2020/1749 

2.1.7. PRP2020/1272   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa de 
la finca del carrer Ramal 2 de Llagostera. Exp. núm. 2019/1974 

2.1.8. PRP2020/1274   Aprovar les bases reguladores i convocar el procés selectiu per a la provisió, en 
règim laboral indefinit, d'una plaça d'oficial 2a de la brigada. Exp. núm. 2020/1756 

2.1.9. PRP2020/1275   Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió, en règim laboral 
indefinit, d'una plaça de peó de la brigada. Exp. núm. 2020/1757 

2.1.10. PRP2020/1299   Aprovar la modificació de plantilla del personal, amb la creació d'una plaça 
d'aux. administratiu, en règim funcionarial i l'amortització d'una plaça d'aux. administratiu, en règim 
laboral.  Exp. núm. 2020/1797 



2.1.12. PRP2020/1297   Moció del PSC PER LLAGOSTERA CP, per reclamar ajudes al Govern de la 
Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç de municipi.- Exp. núm. 2020/1789 

2.1.13. PRP2020/1298   Moció del PSC PER LLAGOSTERA CP, a favor de la protecció del sistema 
sanitari d'atenció primària.-Exp. núm. 2020/1790 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal

4.1 PRP2020/1277   Moció del PSC-CP, en relació als vehicles de mobilitat personal.-Exp. núm. 
2020/1760 

4.2 PRP2020/1278   Moció de JxLL, perquè es convoqui el Consell Municipal de Salut, i se'l doti de 
competències.-  Exp. núm. 2020/1762 

4.3 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

4.4. Informes d’Alcaldia.

4.5 Precs i preguntes.

Antoni Navarro Robledo
Alcalde-President

Llagostera, a la data de la signatura electrònica


