AJUNTAMENT DE VILANANT

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE
Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals , queda convocada
a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc el dia 14 d’octubre de 2020, a les 20:00
hores, per tractar els següent assumptes:
ORDRE DEL DIA
PRIMER. Jurament o promesa del càrrec de regidor i pressa possessió del seu càrrec, com a nou Regidor Sr.
ALBERT PADROS DAUNIS
SEGON. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem D’Inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya
TERCER. Ratificació i aprovació inicial de la modificació d’estatus del Consorci Salines Bassegoda
Girona

QUART. Aprovació de l’adhesió al Pla de Serveis en Matèria d’Administració Electrònica de la Diputació de

CINQUÈ. Aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català de transit i aquest ajuntament sobre
l’assumpció de les facultats de denuncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
SISÈ. Aprovació Ordenança Municipal sobre integració de captadors d’energia solar i de regulació de la
instal·lació d’arpells de climatització i altres elements assimilables a l’exterior dels immobles al terme municipal de
Vilanant
SETÈ.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Planejament num. 8
VUITÈ. Declaració d’interès públic municipal de les obres d’embelliment, reparació i rehabilitació o
restauració, neteja i pintat de les façanes dels edificis i aprovació de la bonificació de l’ICIO
NOVÈ.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 8.1 de l’Ordenança fiscal núm.3 reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
DESÈ.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la Concessió de la gestió dels
serveis municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable de Vilanant, convocant la seva licitació, aprovant els Plecs
de Clàusules que la regiran.
La documentació referent als assumptes inclosos en l'ordre del dia pot consultar-se en la Secretaria de la
Corporació.
L'alcaldessa-presidenta
ANNA PALET VILAPLANA
Vilanant, 9 d’octubre de 2020
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