
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 31 de maig de 
2021 a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb 
antelació, a l’Espai Jove, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar l'acta de les sessió plenària celebrada el 29 de març de 2021 
2.- Donar compte dels acords adoptats, 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 2021DECR000347 
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió 
plenària ordinària 
4.1.- Ratificar el Decret d'Alcaldia 2020DECR000817 
4.2.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021DECR000418 
5.- Donar compte de la informació del  trimestre de l'execució del Pressupost al 
MINHAP 
6.- Modificació de crèdit (Exp. 7/2021) mitjançant crèdit extraordinari 
7.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 Taxes 
per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local 
8.- Aprovació provisional de la modificació 3/2021 de l'Ordenança fiscal núm. 9 
Taxes per llicències urbanístiques 
9.- Aprovació de la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres de la llicència d’obres del Departament d’Ensenyament per les obres a 
l'Institut 
10.- Aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries de 
planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial entre el carrer Gaserans 
i el carrer Sant Antoni 
11.- Inici de l'expedient per determinar l'indemnització dels terrenys del tanatori 
ocupats prèviament amb caràcter d'urgència. 
12.- Aprovar amb caràcter definitiu l'establiment i el reglament regulador del 
servei de Policia Local 
13.- Aprovar inicialment una modificació del Reglament regulador del Consell 
Municipal del Patrimoni Arquitectònic 
14.- Aprovar l’inici de l’expedient del procés de licitació del contracte de la gestió 
del servei del taller d’activitats recreatives d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural a Breda 
15.- Proposar nomenament jutge/essa de pau substitut/a de Breda. 
16.- Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l'any 2022 
17.- Aprovar l'adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya 
18.- Aprovar la moció per declarar Breda com a "Municipi  de llibertat LGTBIQ" 

 



 

 
19.- Aprovar la moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones 
trans i en suport d'una llei trans estatal 
20.- Aprovar la moció de rebuig al macroprojectes de centrals eòliques i 
fotovoltaiques previstos a diversos municipis de Catalunya 
21.- Aprovar la moció de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a 
Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza 
22.- Assumptes urgents 
23.- Precs i preguntes 

 
Per donar compliment a les mesures de seguretat establertes en 

prevenció del contagi de la SARS-CoV-2 aquesta sessió serà oberta al 
públic, amb aforament limitat, i s’emetrà en directe per xarxes socials 

 
 


