
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 1 de juny de 2020 a les 
19:30 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.- Aprovació de l’acta anterior 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, 
des de l'última sessió ordinària 
3.- Donar compte de les resolucions adoptades, per l’Alcaldia, des de l'última 
sessió ordinària 
4.- Ratificar resolucions adoptades, per l’Alcaldia, des de l'última sessió ordinària 
4.1.- Ratificar decret 2020DECR000377 - Aprovar actualització dades préstec a 
llarg termini per finançar part de les inversions del 2020 
4.2.- Ratificar decret 2020DECR000406 - Ratificar decret 2020DECR000406 - 
Aprovar manifest creació Agència catalana de la natura 
5.- Donar compte de la informació del primer trimestre de l'execució del 
Pressupost al MINHAFP 
6.- Modificació de crèdit – Exp. 2/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica 
7.- Modificació de crèdit Exp. 3/2020 mitjançant crèdit extraordinari 
8.- Modificació de crèdit Exp. 4/2020 mitjançant suplement de crèdit 
9.- Aprovat el pla pressupostari a mitjà termini 2021-2023 
10.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 
17 " Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal" 
11.- Aprovar el reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats 
públics al servei de la corporació per a l’any 2020 
12.- Assignació de funcions de sots cap de la Guàrdia Municipal i increment de 
les retribucions complementaries assignades al lloc de treball 
13.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de tractament dels 
residus municipals entre l’Ajuntament de Breda  i el Consell Comarcal de la Selva 
14.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2020_2023 
15.- Aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat dels 
drets sobre el camí que porta a la font anomenada de Can Ratica 
16.- Aprovar l'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica del 
municipis de Catalunya 
17.- Donar compte de l'estat de la situació respecte la pandèmia de COVID_19 
18.- Moció per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat 
19.- Moció per exigir el govern espanyol el pagament immediat de les prestacions 
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de 
regulació temporal d'ocupació 
20.- Assumptes urgents 
21.- Precs i preguntes 
 


