ANUNCI . SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE
Data: dimecres 16 de novembre de 2016
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament  Platja d’Aro
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. Moció del grup polític municipal d’ICV-EUIA relativa a la sentència del Tribunal Suprem que
declara inaplicable el bo social.
b. Moció presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUIA relativa a les cambreres de pis.
c. Moció presentada pel grup polític d’ICV-EUIA per uns pressupostos socials i una fiscalitat
progressiva.
d. Moció presentada pel grup polític municipal d’ERC-AM per garantir que l’administració
actualment titular de l’autopista AP7 no en prorrogui la concessió.
e. Moció presentada pel grup polític municipal de C’s-Partido de la Ciudadanía sobre la
responsabilitat i el manteniment de l’educació infantil de 0 a 3 anys.
f. Moció presentada pels grups polítics municipals de CiU i ERC-AM per establir la
collaboració de la Diputació en el suport econòmic als municipis en l’IVA dels FEDER.
g. Moció presentada pels grups polítics municipals de CiU i ERC-AM de suport als encausats
pel 9N.
h. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Regulador del Servei
Municipal de Distribució d’Aliments i del Rober Municipal.
i. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Consell Local de Desenvolupament
Econòmic de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró.
j. Proposta de prorrogar per un any la cessió a precari de 12 naus municipals a diferents
colles de carnaval.
k. Proposta de prorrogar per un any la cessió a precari de la nau municipal núm. 10 a
l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.
l. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits del Pressupost núm. 5/2016.
m. Proposta d’aprovació de la concertació d’un contracte de préstec amb l’entitat financera
Caixabanc S.A. per un import de 3.200.000 euros.
n. Proposta d’aprovació del conveni urbanístic signat en data 10 d’agost d’enguany entre
l’Ajuntament i l’entitat Movimiento de los Focolares u Obra de María (Rama Femenina
Barcelona).
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o. Proposta d’iniciar expedient per a l’atorgament d’una concessió d’ús privatiu de la parcella
situada a la zona dels Estanys, entre l’Av. de París i el C/Roma, qualificada com
equipaments públics.
4. Assumptes urgents
5. Precs i preguntes
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