
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Es convoca sessió ordinària de Ple pel proper dilluns, dia 1 d’abril, 
a les 20:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori, amb el 
següent: 
 

ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovació acta anterior 
2.- Donar compte dels acords presos per la Junta de Govern Local 
3.- Donar comptes dels decrets 
4.- Donar compte del decret 2019DECR000110: Sobre 
compareixença com a part demandada en el recurs contenciós 
administratiu procediment abreujat 407/2018 del Jutjat Contenciós-
Administratiu número 1 de Girona 
5.- Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2018 
6.- Donar compte de les modificacions de crèdit per incorporacions 
de romanents aprovades pels decrets 2019decr000232 i 
2019decr000262 
7.- Informe sobre el compliment de la Llei de morositat del quart 
trimestre de 2018 
8.- Aprovar pla pressupostari 2020-2022 
9.- Modificació de crèdit 3/2019 crèdit extraordinari 
10.- Modificació de crèdit 4/2019 transferència de crèdit 
11.- Aprovació inicial de les Bases reguladores dels pressupostos 
participatius 
12.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de 
convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. 
13.- Aprovació de l'avanç del planejament del Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Breda 
14.- Aprovar la contractació de l’arrendament de la sala gran del 
Cercle Bredenc pel període 2019 A 2023 
15.- Acord de reconeixement obligació de l'execució de la 
dispositiva de la sentencia del recurs contenciós administratiu de 
Can Patranga 
16.- Moció per exigir millores al parc de bombers de Sant Celoni per 
garantir-ne el seu funcionament 
17.- Fora de l'ordre del dia 
18.- Precs i preguntes 
 



 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca sessió extraordinària de Ple pel proper dilluns, dia 1 
d’abril, a les 22:00 hores, a la Sala de Plens del Consistori, amb el 
següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Sorteig dels membres de les meses electorals a les eleccions de 
les Corts Generals del 28 d'abril de 2019 
 


