NOTA INFORMATIVA
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 29 de març 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 les actes de les sessions plenàries celebrades el 20 de
gener i l'1 de febrer 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
3.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'1 de març de 2021
d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2020
3.2.- Donar compte dels Decrets 2021DECR000066 i 2021DECR000225
pels quals s’aprova la incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici
2020
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última
sessió plenària ordinària
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000182 - DEC APROVAR PLANS
PRESSUPOSTARIS 2022-2024 12032021
5.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre
de 2020
6.- Modificació de crèdit Exp. 4/2021 mitjançant crèdit extraordinari
7.- Modificació de crèdit Exp. 5/2021 mitjançant suplement de crèdit
8.- Aprovar l'adjudicació del contracte de préstec a llarg termini
9.- Proposta de modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del
servei municipal d'aigua i clavegueram
10.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de les
activitats firals al municipi de Breda
11.- Aprovar l'adhesió al Protocol d'abordatge de les violències sexuals i
lgtbifòbiques en contextos d'oci de la Selva
12.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques
reguladores del Programa de reactivació del comerç local
13.- Aprovar el Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió
de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Breda
14.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Breda per a la delegació de la competència de la recollida
i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits

15.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial del
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Breda
16.- Aprovar la moció de suport a Pablo Hasél
17.- Aprovar la moció del dia 8 de març, dia internacional de les dones
18.- Aprovar una moció de suport a l'amnistia
19.- Aprovar la moció en defensa de la preservació de l'ordre públic
democràtic i en suport als Mossos d'Esquadra
20.- Assumptes urgents
21.- 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

