
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Es convoca sessió ordinària de Ple pel proper dilluns, dia 29 de 
juliol, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori, amb el 
següent: 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de les actes anteriors 
2.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 
3.- Donar compte de decrets d'Alcaldia 
4.- Aprovar Pla Econòmic Financer 2019-2020 
5.- RATIFICAR  l’acord  de  dissolució  i  liquidació  de  l’associació  
d’ens  locals “Consell  d’iniciatives  locals  per  al  medi  ambient  de  
les  comarques  gironines”, CILMA. 
6.- Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música (ACEM) 
7.- Aprovar la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva 
de l’exercici de les competències sancionadores sobre diverses 
matèries. 
8.- Aprovar el reconeixement de l’increment de les retribucions dels 
empleats públics al servei de la corporació i actualització de les 
retribucions de l’Alcaldia en la seva condició de càrrec electe amb 
dedicació exclusiva. 
9.- Aprovació del canvi de nom del carrer Sant llop per carrer de 
Neus Català 
10.- Elecció de jutge de pau titular de Breda 
11.- Aprovació Festes Locals 2020 
12.- Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases 
habitades 
13.- Moció presència dels Mossos d'Esquadra davant els jutjats 
14.- Assumptes urgents 
15.- Precs i preguntes 
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