
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 27 de juliol de 2020 a les 
20:30 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb antelació a tots els 
interessats, a l’Espai Jove, 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 Modificació de crèdit – Exp. 5/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica. 

5 Modificació de crèdit Exp. 6/2020 mitjançant crèdit extraordinari 

6 Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l'any 2021 

7 Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula 
per incentivar la formació musical dels ciutadans de Breda 

8 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores del Programa de 
reactivació del comerç de Breda 

9 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas 

10 Aprovar el conveni de cessió d'instal·lacions i projecte elèctric de la UA16 a 
favor de Endesa Distribución Eléctrica SLU 

11 Informar de les gestions referents a menjadors escolars 

12 Informar de l'estat de les obres del carril bici 

13 Informar de les gestions referents al 4rt d'ESO a Breda 

14 Moció de suport a la necessitat de creació d’una comarca del Baix Montseny 

15 Moció romanents municipals 

16 Moció sobre la participació del món local en la gestió dels fons provinents del 
pla de recuperació per a Europa, Next Generation EU 

17 Assumptes urgents 

18 Precs i preguntes 

 
Aquesta sessió serà oberta al públic, amb aforament limitat, per tal que es pugui 

mantenir la distància de seguretat interpersonal i hi serà obligatori l’ús de 
mascareta  


