
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el 31 de gener de 
2022, a les 20:00 hores, sens perjudici de modificar l’hora avisant amb 
antelació, per mitjans telemàtics, amb el següent: 
 
Ordre del dia 
 

1 Aprovar l'acta de la sessió plenària celebrada el 29 de novembre de 2021 

2 
Donar compte dels acords adoptats, per la Junta de Govern Local, des de l'última 
sessió plenària ordinària 

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 
Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2021DECR001022, pel que s'aprova el nou 
conveni d'adhesió al Consorci de les Vies Verdes 

4 

Ratificar decret 2022DECR000019 - Aprovar un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona regulador de les condicions de la instal·lació de sistemes de 
generació fotovoltaica per autoconsum, cofinançat pel programa de regeneració i 
repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resiliència gestionat per 
l'IDAE 

5 
Donar compte dels informes de Sindicatura de Comptes sobre el Compte General 
del 2019 

6 
Donar compte de l'acord de declaració del resultat de la consulta popular no 
referendària de la Comissió de control de les Consultes populars no referendàries 

7 Aprovació inicial del Pla Local d'habitatge 

8 

Declarar la caducitat i l’arxiu de les actuacions 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 (expedient X2021000011) i iniciar l’obertura 
d’un nou procediment per resoldre el contracte d’obres formalitzat amb TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 

9 
Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores del procés de 
Pressupostos participatius 

10 
Aprovar el nou Conveni de delegació de les competències de gestió de residus 
municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva 

11 
Aprovar el Conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en 
matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l’Ajuntament de Breda 
i el Consell Comarcal de la Selva 

12 
Aprovar la moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d'agost de 2017 

13 Aprovar la moció en defensa del cànon de residus de Catalunya 

14 Assumptes urgents 

15 Precs i preguntes 

 
 


