CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLE MUNICIPAL
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 235/2019, de 15 de maig de 2019, es fa públic que s’ha
convocat sessió ordinària del Ple municipal que se celebrarà a la Sala de sessions de l’Ajuntament
(1er. pis) el proper 15 de maig de 2019 a les 20:00 hores en primera convocatòria, amb el
següent:
ORDRE DEL DIA
Primer.- Convocar sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, pel dimecres dia 15 DE MAIG DE
2019, a les 20:00 hores, a celebrar a la Sala de sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els
temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària, núm.
4/2019, de 29 d’abril de 2019.
2. Aprovació de la modificació puntual de les NNSS del planejament del Bruc, per a per la
modificació de la normativa referent a la regulació dels sistemes d’equipaments.
3. Aprovació de la necessitat d’ocupació de la finca núm. 2655, del terme municipal del Bruc,
per a l’ús de vial de connexió entre C. Bruc del Mig, 18 i el C. Parròquia.
4. Aprovació inicial del projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta
pel subministrament d’aigua potable a la urbanització Bruc Residencial.
5. Aprovació de la permuta de finques entre l’Ajuntament del Bruc i un particular.
B) Part de control
1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (del núm. 207/2019 al núm. 235/2019).
2. Donar compte d’Inventari de béns i millores
3. Donar compte saldos Entitats bancàries.
C) Moció de suport
1.

Moció de suport per a la condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del
President Puigdemont.

D) Precs i Preguntes
El Bruc, 10 de maig de 2019.
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