
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 28 de març 
de 2022 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 31 de gener i el 28 
de febrer de 2022 
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 
3.1.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia 2022DECR000187 del 7 de març , 
d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2021 
3.2.- Donar compte dels Decrets 2022DECR000087 i 2022DECR000188 pels 
quals s’aprova la incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2021 
4.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió 
plenària ordinària 
4.1.- Ratificar Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000061 
5.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 
2021 
6.- Exp. 1/2022 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
7.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 3/2022 mitjançant suplement de crèdit 
8.- Modificar la base 21 de les bases d’execució del pressupost de 2022 
9.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal 
de distribució d'aigua i clavegueram 2022 
10.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal 17 Taxa per la 
prestació de serveis a la piscina municipal 
11.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació. 
12.- Aprovació amb caràcter definitiu de la Relació del Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Breda. 
13.- Aprovació de l’addenda per la qual es prorroga la vigència del conveni per la 
delegació de competències per la gestió del servei de menjador de la llar 
d’infants municipal Petit Montseny per al curs escolar 2022-23. 
14.- Aprovar el Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l'Ajuntament de Breda en matèria de prevenció d'incendis forestals 
en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en 
terrenys forestals, d'acord amb la Llei 5/2003. 
15.- Assumptes urgents 
16.- Precs i preguntes 

 


