
 

 

Expedient núm. X2020001978 - 2240-000027-2020 
 

 
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 1 de març de 2021 
ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció concedida per instal·lació equips de telegestió elèctrica en el marc del 
projecte "GiraEfi. Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona" 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2020, va aprovar la 
sol·licitud d'inclusió del Centre Cívic 1 d’octubre al projecte GiraEfi Millora de l'eficiència energètica 
dels municipis de la demarcació de Girona de la Diputació de Girona, comprometent-se, entre 
d’altres, a: 
 
“Garantir l’accés a l’edifici i al quadre on s’instal·larà l’equip de telegestió elèctrica –o als edificis i 
quadres si són més d’un equip- tant a l’empresa que la Diputació de Girona adjudiqui el contracte 
d’instal·lació dels equips durant el procés d’instal·lació com al personal de la pròpia Diputació de 
Girona que hagi de verificar el funcionament correcte de l’equip durant un període de 5 anys des de 
que es   certifiqui la instal·lació. 
 
L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació de Girona les instal·lacions i, també, els 
permisos necessaris per col·locar l’equip de telegestió elèctrica. L’Ajuntament també es 
compromet a vetllar pel bon funcionament de l’equip durant tot el període en que aquest serà de 
titularitat de la Diputació de Girona. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de 
l’equip –o equips- de telegestió elèctrica al municipi beneficiari. Si cal, aquesta operació s’haurà 
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.” 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 16 de febrer de 2021, ha 
atorgat a l’Ajuntament de Breda una subvenció per instal·lar al Centre Cívic i Social 1 d’octubre un 
equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels 
municipis de la demarcació de Girona” (PR15-011843) aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 
del FEDER dels Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (BOP núm. 107, de 4 
de juny de 2020) i la convocatòria pública per ala l’any 2020 de subvencions del Servei de Programes 
Europeus (BOP núm. 150, de 5 d’agost de 2020). 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
PRE/105/2018, de 2 de juliol, que regula la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
Bases específiques reguladores del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal 
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar, en cadascun d’ells, un equip de telegestió 
elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la 
demarcació de Girona.” (PR15-011843), de la Diputació de Girona. 
Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions en el marc del 
projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona.” (PR15-
011843), de la Diputació de Girona. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per instal·lar al Centre Cívic i Social 1 d’octubre un equip 
de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis 
de la demarcació de Girona”, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva 
aplicació. 
 



 

 

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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