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Es fa públic, per a general coneixement, que la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Breda, per aquest 2017, les 
subvencions següents: 
 
NÚM. 

EXPEDIENT 
ENS CONCEDENT CONCEPTE IMPORT 

01 05 008 001 

2017 
DIPSALUT 

Pt01 Programa de suport a la gestió i control de la 

salubritat de les instal·lacions d’alt risc de 

transmissió de legionel·losi 

Control gratuït en les instal·lacions del Camp 

d'esports, el pavelló poliesportiu i l'escola bressol 

01 05 008 002 

2017 
DIPSALUT 

Pt02 Programa de suport a la gestió i control de la 

salubritat de les instal·lacions de baix risc de 

transmissió de legionel·losi 

Control gratuït en les instal·lacions de les piscines 

municipals i el rec del camp d'esports 

01 05 008 003 

2017 
DIPSALUT 

Pt04 Programa d'avaluació i control de la qualitat de 

l'aigua a l'aixeta del consumidor  

Control gratuït en les instal·lacions de l'escola 

bressol i l'escola d'infantil i primària i a les fonts del 

carrer Barcelona i del carrer Sant Antoni, a Santa 

Anna i a la plaça Dr. Rovira 

01 05 008 004 

2017 
DIPSALUT 

Pt09 Programa de suport a la gestió de la salubritat de 

les sorreres infantils 

Control gratuït en les sorreres de l'escola bressol i 

l'escola d'infantil i primària i a la de la plaça Lluís 

Companys 

01 05 008 014 

2017 
DIPSALUT 

Pt06 Programa de suport gestió salubritat piscines 

d'ús públic de titularitat municipal i/o gestió 

municipal 

Control gratuït en les instal·lacions de les piscines 

municipals 

2240-000001-2017 

DEPARTAMENT DE CULTURA - 

CONSELL COMARCAL DE LA 

SELVA 

Gestió del Museu Municipal Josep Aragay 1.860,80 € 

2240-000002-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Llars d'infants municipals 38.500,00 € 

2240-000008-2017 DEPARTAMENT DE CULTURA 
Adquisició de novetats editorials destinades a 

biblioteques públiques 
4.000,00 € En espècie 

2240-000011-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Finançament de projectes per facilitar l'accés a noves 1.834,11 € 
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tecnologies 

2240-000012-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Organització d'esdeveniments de caràcter firal - VI 

Fira de l'Olla 
1.800,00 € 

2240-000013-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Del Pla a l'Acció - L1 Comptabilitat energètica 612,00 € 

2240-000014-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Foment de projectes culturals als museus de les 

comarques gironines 
3.069,08 € 

2240-000015-2017 DIPSALUT 
Pm07 Programa de suport econòmic per a la 

realització d'activitats de promoció de la salut 2017 
4.475,69 € 

2240-000019-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Subvencionar fons documentals i altres 

subministarments per a biblioteques municipals 
1.500,00 € 

2240-000020-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Pla de prevenció d'incedis forestals 

Assistència tècnica en el desenvolupament de la 

Línia 2 Obtenció de les dades cadastrals dels 

polígons obligats identificats en el plànol de 

delimitació 

2240-000022-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Programa pedagògic El Montseny a l'Escola  4.700,00 € 

2240-000023-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Conveni de cooperació i col·laboració per al 

manteniment i millora de la xarxa viària del Parc 

Natural de Montseny 

3.500,00 € 

2240-000024-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA Fons de cooperació econòmica i cultural 
53.896,00 € (45,812,00€ - despeses corrents / 

8.084,00€ - activitats culturals) 

2240-000025-2017 DIPSALUT Programa Salut i Crisi 2.091,38 € 

2240-000027-2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Organització d'esdeveniments de caràcter firal - II 

Fira del Monestir 
1.200,00 € 

 


