
 

NOTA INFORMATIVA 
 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 3 d’octubre 
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 l'acta de la sessió plenària celebrada el 25 de juliol 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 resolució alcaldia de les línies fonamentals del 
Pressupost 2023 
3.2.- Donar compte Decret d'Alcaldia de convalidació d'actes 
administratius signats amb certificat caducat 
4.- Donar compte de la informació del segon trimestre de 
l'execució del Pressupost al MINHAFP 
5.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2021 
6.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 15/2022 de crèdit 
extraordinari 
7.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 16/2022 de 
suplement de crèdit 
8.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 17/2022 de 
transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica 
9.- Aprovar provisionalment la modificació-revisió de l’Ordenança 
Fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
10.- Aprovar una modificació del contracte de concessió del servei 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural per la gent gran per restablir l’equilibri financer 
mitjançant increment de tarifes 
11.- Aprovar la derivació de responsabilitat del contractista de les 
obres d'urbanització de la UA16, en relació als expedients 
X2022000833 i X2022001146 

 



 

 
 

 

12.- Aprovar la resolució del contracte de les obres d'urbanització 
del desglossat de la segona fase de la urbanització de la UA16, 
sector industrial. 
13.- Aprovar definitivament el projecte de conservació i 
manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a 
diversos carrers de la Vila de Breda 
14.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert del projecte de conservació i manteniment de paviments 
asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la Vila de 
Breda. 
15.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a l’execució de les 
actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera 
16.- Aprovar la moció per l'aprovació del manifest de l'acord social 
per l'amnistia i l'autodeterminació. 
17.- Aprovar la moció en defensa de la crema de restes vegetals als 
mateixos camps de conreu 
18.- Aprovar la moció per demanar una comissaria del Cos de 
Mossos d'Esquadra a la Selva Interior 
19.- Assumptes urgents 
20.- Precs i preguntes 


