NOTA INFORMATIVA
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 1 de febrer
de 2021 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 i per mitjans telemàtics, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària celebrada el 30 de
novembre de 2020
2.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de
Govern Local, des de l'última sessió ordinària plenària
3.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de
l'última sessió plenària ordinària
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de
l'última sessió plenària ordinària
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000040 - DECRET ASSIGNACIO
FUNCIONS RRHH
4.2.- Ratificar decret 2021DECR000033 - DECRET INCREMENT
SALARIAL EMPLEATS 2021
5.- Aprovar inicialment l'establiment i reglament regulador del servei
de Policia Local
6.- Aprovació inicial de la modificació 01/21 de la plantilla orgànica
de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Breda.
7.- Aprovar l'Annex de millores de les condicions de treball dels
empleats públics de l’Ajuntament de Breda que complementa
l'Acord comú.
8.- Inici de l’expedient de resolució del contracte de les obres del
desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de la UA16:
sector industrial sud, Breda
9.- Aprovar la nova afectació com a institut escola de l'edifici
municipal, actualment destinat a usos docents d'estudis d'educació
primària, a partir del proper curs 2021-2022
10.- Aprovar el Conveni de delegació de competències per la
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats entre
l'Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva

11.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona
12.- Aprovar l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de la
Diputació de Girona
13.- Adhesió al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia Sostenible
14.- Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de
desobediència greu per l'1 d'octubre
15.- Assumptes urgents
16.- 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

