
 

 

Expedient núm. X2020001449 - 2240-000021-2020 
 

 
El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda 
 
CERTIFICA: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 28 de setembre de 
2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per finançar actuacions adreçades 
a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000585, de 23 de juliol, es va aprovar la sol·licitud a l’Àrea de 
Promoció Econòmica del  Diputació de Girona d’una subvenció de 3.000,00€ per les despeses 
generades per finançar les actuacions, previstes per l’Ajuntament de Breda, adreçades a la 
reactivació del teixit comercial i econòmic, derivades de l’impacte de la COVID-19. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 7 de setembre de 2020, s’ha concedit una 
subvenció de 3.000,00€, per a portar terme el programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades, adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, 
derivades de l’impacte de la COVID-19. 
Convocatòria de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades, adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, 
derivades de l’impacte de la COVID-19. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.000,00€, per a portar terme el programa de reactivació del 
comerç de Breda concedida per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Girona. 
 
Segon.- Notificar, si és necessari, l’acceptació aprovada a l’Àrea de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Girona. 
 
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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