
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 30 de novembre 
de 2020 a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb 
antelació a tots els interessats, a la Sala de Plens del Consistori o per 
mitjans telemàtics, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Lectura manifest institucional en honor a la regidora Núria Marès de 
les Heras i minut de silenci 
2.- Presa de possessió com a regidor municipal del Sr. Ferran Palau 
Masip 
3.- Presa de possessió com a regidora municipal de la Sra. Rosa 
Fugarolas Xamaní 
4.- Aprovació de l’acta anterior 
5.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 
6.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última 
sessió ordinària 
7.- Donar compte dels decrets 2020DECR000852 i 2020DECR000854 de 
modificació del cartipàs municipal 
8.- Modificació del nomenament de representants de la corporació local 
en òrgans col·legiats 
9.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2019 
10.- Aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2021 
11.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal i la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament de Breda per a l’any 2021 
12.- Modificació de crèdit – Exp. 11/2020 – mitjançant transferència de 
crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. 
13.- Aprovació definitiva de l’expedient de supressió del servei públic de 
l’Escola municipal de música el Càntir 
14.- Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació del servei de neteja 
de les instal·lacions municipals 
15.- Aprovació de l'encàrrec de gestió del servei de menjador escolar de 
l'escola bressol municipal El Petit Montseny pel curs 2021-2022 
16.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la 
gestió dels convenis entre l'Agència de residus de Catalunya i els SIG 
d'Ecoembes i d'Ecovidrio 
17.- Constitució del Patrimoni Públic del Sòl i d’Habitatge 
18.- Aprovació inicial de la modificació del Pla especial que aprova el 
catàleg de masies en sol no urbanitzable 



 

 
19.- Aprovació inicial del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Breda 
20.- Proposta d’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats 
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants 
subscrit per la Associació Catalana de Municipis i les organitzacions 
sindicals més representatives 
21.- Moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges 
22.- Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per 
declarar l’activitat física “bé essencial” 
23.- Moció en commemoració del dia internacional de les persones amb 
discapacitat 
24.- Assumptes urgents 
25.- Precs i preguntes 
 

Per donar compliment a les mesures de seguretat establertes en 
prevenció del contagi de la SARS-CoV-2 aquesta sessió no serà oberta al 

públic, s’emetrà en directe per xarxes socials 
 
 

 


