
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 29 de 
novembre de 2021 a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar 
l’hora avisant amb antelació, a la Sala de Plens, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries celebrades el 4 d'octubre i 
el 8 de novembre 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 dels contractes laborals aprovats en caràcter 
d'urgència durant l'any 2021 
4.- Donar compte de la informació del tercer trimestre de l'execució del 
Pressupost al MINHAP 
5.- Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2021 mitjançant suplement de 
crèdit 
6.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 16/2021 mitjançant transferència 
de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica 
7.- Aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2022 
8.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de 
Breda per a l’any 2022 
9.- Aprovació inicial de la Relació del Llocs de Treball 
10.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva 
per la implantació de la taxa justa en matèria de recollida i tractament de 
residus 
11.- Aprovar l'addenda d'adhesió al conveni de col·laboració per al 
manteniment de l'Oficina d'habitatge del Baix Montseny, compartida entre 
els ajuntaments d'Arbúcies. Llinars del vallès, Sant Celoni i Santa Maria 
de Palautordera 
12.- Aprovar la moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una 
indústria extractiva al municipi d'Osor 
13.- Ratificar l'acord del Consell de la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny d'incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de 
Cànoves i Samalús com a nous membres de la comunitat 
14.- Aprovar la moció de suport a la proposta presentada per les 
associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya, perquè els sigui 
concedida la Creu de Sant Jordi. 



 

  
15.- Aprovar la moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia 
Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones. 
16.- Aprovar la moció per la lluita contra el canvi climàtic, suport al 
compliment del Pacte Verd Europeu i manifestar el rebuig a la moratòria 
de la Generalitat respecte a les plantes de valorització energètica i 
l'ampliació de les mateixes. 
17.- Assumptes urgents 
18.- Precs i preguntes 

 
 

 
 

 


