
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 6 d´abril de 2020 a les 
20:30 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb antelació a tots els 
interessats, a la Sala de Plens del Consistori, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovar la mesura excepcional de celebrar durant el període que duri l'Estat 
d'Alarma del COVID-19. la sessions plenàries i dels òrgans col·legiats a través de 
mitjans telemàtics o semi-presencials 
2.- Aprovar l'acta anterior 
3.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, 
des de l'última sessió ordinària 
4.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia decretades des de l'última sessió 
ordinària 
5.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 
2019 
6.- Donar compte del Decret 2020DECR000285 pel qual s'aprova la incorporació 
de Romanents de Crèdit de l'exercici 2019 
7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2020DECR000229 del 13 de març, 
d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2019 
8.- Donar compte de l'estat de la situació respecte la pandèmia del COVID-19 
9.- Ratificació de Decrets 
9.1.- Proposta de convalidació del Decret sobre la compareixença com a part 
demanda en el judici verbal (250.2) (VRB) 111/2020 C del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners 
10.- Aprovació del nomenament de representant de la corporació al nou Cilma 
11.- Aprovar l’expedient de contractació i Plec de clàusules, per la concertació 
d’un préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions del 2020 
12.- Aprovar l'adjudicació del contracte de concessió de gestió, explotació i si 
s’escau la realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda 
13.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas 
14.- Aprovació inicial de Pla d'Usos i optimització museogràfica del conjunt de 
l’antic monestir de Sant Salvador de Breda i equipaments relacionats 
15.- Aprovar la bonificació del 75% de l'ICIO de les llicències d'obres 
relacionades amb els desperfectes causats per les ventades i el temporal Gloria 
16.- Aprovació inicial de la modificació 01/20 de la plantilla orgànica de personal  
la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Breda 
17.- Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones 
18.- Assumptes urgents 
19.- Precs i preguntes 

 

 


