
 

 

Expedient núm. X2020000213 - 2240-000005-2020 
 

 
La Sra. Sara Bombí Roca, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Breda 
 
CERTIFICA: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 3 d´agost de 2020 
ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la concessió d'una subvenció per actuacions per al foment de la mobilitat elèctrica 
de la Diputació de Girona 
 
Antecedents 
Al BOP de Girona de 29 de novembre de 2019 es publicaven les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona. 
 
El 20 de desembre es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria de l’ordre de subvenció “Del 
pla a l’acció” pels anys 2020-21. 
 
Per Decret d’Alcaldia es va aprovar la sol·licitud d’una subvenció pel finançament de l’adquisició d’un 
vehicle elèctric. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juliol, s’ha aprovat 
concedir a la nostra corporació una subvenció per actuacions per al foment de la mobilitat eléctrica, 
de 6.732,96€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció 6.732,96€, concedida per actuacions per al foment de la mobilitat 
eléctrica en el marc de la linia 2 de la Campanya Del Pla a l’Acció 2020-2021 de la Diputació de 
Girona. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Signat electrònicament. 
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