
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 5 d’octubre 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 actes de la Junta de Govern Local 
3.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió 
ordinària 
4.- Donar compte de la informació del segon trimestre de l'execució del 
Pressupost al MINHA 
5.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2021 
6.- Modificació de crèdit Exp. 7/2020 mitjançant crèdit extraordinari 
7.- Modificació de crèdit – Exp. 8/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica 
8.- Proposta d'avocació de la competencia de gestió tributaria per aprovar 
l'expedient de devolució d'ingressos indeguts de la taxa de recollida i tractament 
de residus. 
9.- Proposta de devolució d'ingressos indeguts de la taxa d'ocupació del domini 
públic durant l'estat d'alarma del COVID 19 
10.- Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora municipal 
11.- Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora municipal 
12.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de l'OF número 5 reguladora 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
13.- Proposta de suspensió de l'aplicació de la taxa d'ocupació del domini públic 
per taules i cadires de les activitats de restauració i recreatives per a l'any 2021 
14.- Aprovació provisional d'una modificació puntual de l'OF número 8 per 
expedició de documents administratius 
15.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal número 
9 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
16.- Aprovació provisional de la modificació parcial de l'OF 1 reguladora de l'IBI 
17.- Aprovació provisional de la revocació i deixar sense efecte la taxa per la 
prestació dels serveis d'ensenyament del Càntir, escola de música i centre de les 
arts de Breda CECAMB 
18.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança Fiscal 17 
Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal 
19.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes 
del servei de taller d'activitats recreatives, d'estimulació cognitiva i animació 
sociocultural 
20.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei 
municipal de distribució d'aigua i clavegueram 

 



 

 

 
21.- Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança de protecció, control i 
tinença d'animals al terme municipal de Breda 
22.- Moció manifest dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny 
23.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President 
de la Generalitat de Catalunya 
24.- Moció en suport de la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de 
declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional 
i de reserves naturals integrals (#ilp montseny) 
25.- Assumptes urgents 
26.- 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 


