
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Es convoca Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament el 28 de 
novembre 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 3 d'octubre 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 

4 
Donar compte de la informació del tercer trimestre de l'execució 
del Pressupost al MINHAFP 

5 
Donar compte de la selecció, nomenament i contractació de 
personal interí i temporal durant l'any 2022 

6 
Aprovar inicialment la modificació de crèdit 18/2022 de 
transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 
jurídica 

7 
Aprovar inicialment la modificació de crèdit 19/2022 de 
suplement de crèdit 

8 Aprovació inicial Pressupost General 2023 

9 
Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament de Breda per a l’any 2023 

10 
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l'Ajuntament de Breda per al suport de personal 
tècnic/dinamitzador juvenil compartit. 

11 
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l’Ajuntament de Breda, per al desenvolupament 
del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” 

12 
Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal 
número 13 que regula la taxa per la recollida i tractament de 
residus municipals de Breda 

13 
Aprovar el Pla de serveis de recollida de residus porta a porta i 
deixalleria de Breda per a l’any 2023 



 
 

14 
Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores del 
procés de Pressupostos participatius 

15 
Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2023-
2026 pel municipi de Breda 

16 
Aprovar inicialment la modificació del Reglament general de 
subvencions 

17 
Renunciar a la condició de soci de l'Associació de Turisme “La 
Selva, Comarca de l'Aigua” 

18 Constitució de la Junta Local de Seguretat 

19 
Aprovar la moció que presenta el grup municipal de la CUP 
d'adhesió a l'Associació de Municipis i entitats per l'aigua 
pública (AMAP) 

20 Assumptes urgents 

21 Precs i preguntes 

 


