
  

Ajuntament de 
Breda 

 

  

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca sessió ordinària de Ple pel proper dilluns, dia 29 de maig 
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 27 de març 

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

ordinària plenària  
3. Donar compte del subministrament d'informació trimestral de 

l'execució dels pressupostos 
4. Donar compte de l’Informe del període mig de pagament  
5. Aprovació inicial de l’Exp. 4/2017 de modificació de crèdit 

extraordinari 
6. Aprovació inicial de l’Exp. 5/2017 de transferència de crèdit entre 

partides de diferent vinculació jurídica 
7. Aprovació inicial de l’Exp. 6/2017 de suplement de crèdit  
8. Aprovació definitiva 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 

9. Ratificació l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació dels Plecs 
que regiran el contracte mixt de subministrament d’energia renovable, 
per part de la Diputació de Girona 

10. Ratificació l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de 
despeses plurianuals per a la contractació agregada de la instal·lació 
de biomassa per a la millora d’eficiència d’edificis a través de 
contractes innovadors amb empreses o microempreses de serveis 
energètics 

11. Ratificació l’acord de la Junta de Govern Local d’autoritzar el 
compromís de la despesa 

12. Aprovació de l’informe de seguiment del PAES 
13. Aprovació de la bonificació de la llicència d’obres de l’institut 
14. Aprovació de l’exempció del pagament de l’IBI de dos immobles 
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Aprovació de la rectificació de l’error material de desafectació de la finca 
Raval Salvà pel que al número de finca registral 
15. Aprovació definitiva el projecte del desglossat de la Fase 2 de la UA 

16 
16. Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de la fase 2 de la 

UA16 
17. Aprovació inicial la modificació de l’Ordenança Municipal de 

Circulació 
18. Aprovació del nomenament i la baixa de membres de l’Associació de 

Voluntariat de Protecció Civil 
19. Aprovació del pla de gestió del servei de recollida porta a porta 
20. Aprovació de la moció per a la coordinació dels municipis del Baix 

Montseny 
21. Aprovació de la moció referent a la reinversió del superàvit a 

l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució 
d’inversions prioritàries 

22. Aprovació de la moció per a la creació d’un Protocol contra les 
agressions sexistes a la Festa Major i a grans esdeveniments d’oci o 
festius del poble 

23. Aprovació de la moció per la retirada del monument a los caídos 
24. Aprovació de la moció en relació a la sentència del Tribunal 

Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor des 
terrenys de naturalesa urbana 

25. Aprovació de la moció per allibrerar la reinversió del superàvit dels 
ens locals 

26. Aprovació de la moció per reduir l’IVA dels serveis funeraris 
27. Assumptes urgents 
28. Precs i preguntes 
 


