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NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca sessió ordinària de Ple pel proper dilluns, dia 27 de març 
d’enguany, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori, amb el 
següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior, de data 30 de gener 

de 2017 
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió 

ordinària plenària 
3. Donar compte de la informació comunicada al MINHAFP del 

pressupost general 2017 
4. Informe del període mig de pagament (PMP) 
5. Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials 
6. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 

2016 
7. Aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini, període 2017 a 2020  
8. Donar compte del decret 145/2017 i de l’informe d’intervenció de la 

incorporació de romanents de crèdit de 2016 
9. Aprovació inicial Exp. 2/2017 de modificació de crèdit extraordinari 
10. Aprovació inicial Exp. 3/2017  de transferència de crèdit entre 

partides de diferent vinculació jurídica  
11. Elecció del/de la Jutge/essa de Pau substitut/a de Breda  
12. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de 13 de febrer de 

2017, pel que es va aprovar inicialment del projecte executiu d’una 
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pels edificis 
CEIP Montseny i Escola Bressol Petit Montseny del municipi de 
Breda 

13. Adjudicar el contracte de “Subministrament de tecnologia per a la 
millora de l’eficiència energètica i servei integrat de l’enllumenat 
públic” 
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14. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de 
subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 
col·lectius del municipi de Breda per l’any 2017 

15. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de convivència 
ciutadana, protecció del medi i ús de la via publica 

16. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 
17 de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal  

17. Constitució de servitud d’aqüeducte  
18. Constitució de servitud de pas de línia elèctrica  
19. Proposta d’acord per l’aprovació inicial del desglossat de la Segona 

Fase del Projecte d’Urbanització UA16: Sector Industrial Sud 
20. Proposta d’acord per l’aprovació dels convenis necessaris per 

executar les obres en el marc del PMU de la UA16 
21. Incoació de l’expedient d’investigació de béns pel camí de la 

Pintoresca  
22. Permuta dels edificis de correus vell i de part de les antigues 

edificacions del claustre 
23. Aprovar l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona  
24. Moció arran de la sentència en cassació 2650/2016 del Tribunal 

Suprem 
25. Moció per la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del 

Montseny en suport a la campanya Recuperem el cim! 
26. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
27. Moció de rebuig a la sentència del TSJC: La justícia no és 

política 
28. Assumptes urgents 
29. Precs i preguntes 

 


