ANUNCI · SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE
Dimecres 18 de setembre de 2019
19.30 h · Sala d’actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de les sessió anterior
2. Informació de l’Alcaldia
·Moviments de plantilla maig-setembre 2019.
·Comunicació de subvencions.
·Relació de decrets.
·Resolucions judicials.
3. Dictàmens
·Aprovació del Compte General 2018.
·Modificació de crèdits 4/2019.
·Bonificació IBI 95% per activitats d’especial interès al Centre l’Avenir Fanalenc.
·Bonificació IBI 95% per activitats d’especial interès al Casino Castellarenc.
·Bonificació ICIO 95% a la Fundació VIMAR d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal
número 5.
·Pròrroga per a l’execució de les obres del contracte de la gestió indirecta en règim de concessió
administrativa dels servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials
i elements auxiliars del terme municipal de Castell-Platja d’Aro i l’execució de les obres
compreses en el projecte de millora del clavegueram, refós del Pla Director i de l’anàlisi del
drenatge de la zona urbana en el marge esquera del Ridaura.
·Declarar desert el concurs convocat pel lloguer d’un local per a usos i serveis municipals.
·Derogació de l’ordenança reguladora de les piscines d’ús públic i de les piscines d’ús privat
que tinguin una làmina d’aigua superior als 400 m2.
4. Control dels òrgans de govern-Mocions
·Moció que presenten els grups municipals del Partit Socialista de Catalunya, Esquera
Republicana de Catalunya i La Vall d’Aro en Comú; i a la que s’hi adhereixen els grups polítics
Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Som i Ciutadans, en defensa d’una C-65 que protegeixi
el connector ecològic entre els espais protegits de Les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes.
·Moció que presenta el grup municipal de Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, per a la
modificació del POUM de sòl no urbanitzable costaner a espai lliure, a la finca anomenada Punta
d’en Pau, situada al costat del Camí de Ronda.
5. Assumptes urgents
6. Precs i preguntes
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