ANUNCI . SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE
Data: dimecres 16 de setembre de 2015
Hora: 20.30 h
Lloc: Institut Ridaura  Castell d’Aro (c/ Amadeu Vives, 42)
(ESPAI PROVISIONALI! Fruit de les obres a la Casa de la Vila)
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
2. Control dels òrgans de Govern
a. Informació de l’Alcaldia
[ Selecció de personal / Subvencions / Decrets d’Alcaldia – Presidència / Procediments
contenciós-administratius ]
3. Dictàmens
a. Proposta d’aprovació inicial del plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
b. Moció dels Grups polítics municipals, de suport a l’acollida de població refugiada víctima
dels conflictes armats a la mediterrània.
c. Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava.
d. Proposta d’aprovació de la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO de l’edificació
destinada al Centre d’Atenció Primària, situada a l’Av. de Castell d’Aro, 55.
e. Proposta d’aprovació de la modificació del crèdits núm. 3/2015 de suplements de crèdits
del Pressupost.
f. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de preinscripcions
tècniques que regularan la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic per
a la construcció i explotació d’una antena de telefonia mòbil al sector La Conca.
g. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, per a la nova delimitació
de la línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l’àmbit del polígon d’actuació
PA-8 Mont d’Aro.
h. Proposta d’aprovació inicial de la denominació del carrer de nova obertura situat en l’àmbit
del Pla parcial Eixample Castell, 1 concretament carrer per on s’accedirà al nou centre
escolar Vall d’Aro, amb el nom de carrer Rosa Sensat.
4. Assumptes urgents
5. Precs i preguntes
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