
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 27 de juliol de 
2021 a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb 
antelació, a la Sala de Plens o per mitjans telemàtics, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar l'acta de les sessió plenària celebrada el 31 de maig 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 
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última 
sessió plenària ordinària 
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000550 - Decret sobre aixecament de la 
suspensió de la resolució del contracte d'obres - TECYRSA 
5.- Aprovar modificació de crèdit Exp. 10/2021 mitjançant suplement de 
crèdit 
6.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 11/2021 mitjançant crèdit 
extraordinari 
7.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 12/2021 mitjançant transferència 
entre partides de diferent vinculació jurídica 
8.- Proposta aixecant l'objeccció de pagament dels interessos deguts 
segons auto judicial 
9.- Aprovar definitivament el text del Conveni marc de col·laboració sobre 
la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona 
10.- Aprovar inicialment el reglament del sistema de teletreball dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Breda 
11.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
de l'Ajuntament de Breda 
12.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Breda 
13.- Aprovar provisionalment 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 
14.- Resolució institucional a favor de la celebració d’una consulta popular 
no refrendària que versi sobre la necessitat de disposar d’un equipament 
lúdic de titularitat pública 
15.- Proposta de resolució pel que fa a l'accessibilitat a la via pública, a 
iniciativa de l'Associació de Veïns i Vilatans de Breda 
 



 

 
16.- Aprovar la moció per a la celebració de la Setmana Europea de la 
Mobilitat sostenible i segura 2021 
17.- Assumptes urgents 
18.- Precs i preguntes 
 

Per donar compliment a les mesures de seguretat establertes en 
prevenció del contagi de la SARS-CoV-2 aquesta sessió serà a porta 

tancada i s’emetrà en directe per xarxes socials 
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