
 

 

Expedient núm. X2021000273 - X2021000273 
 

 
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 10 de maig de 
2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció concedida en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de gènere 
2020 - 2021 
 
Antecedents 
 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 recull la partida de 
20 milions d’euros per les noves i ampliades competències reservades als ajuntaments dins el Pacte 
d’Estat. 
 
El Reial Decret-Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere preveu, per una part, la recuperació de les competències sobre violència 
de gènere pels ajuntaments i, per l’altra, la regulació de a distribució dels fons destinats al 
compliments del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere assignats als ajuntaments. 
 
Mitjançant Resolució, de 10 de desembre de 2020, de la Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere, de transferències pel desenvolupament de noves o ampliades competències 
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per l’exercici 2020, 
s’han transferit els fons als ajuntaments. 
 
Aquests fons es poden destinar al desenvolupament de projectes o programes que tinguin com a 
finalitat el desenvolupament de mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat 
pel Ple del Congrés de Diputats, el 28 de setembre de 2017. 
 
Els ajuntaments han de desenvolupar projectes o programes amb càrrec als fons rebuts des de l’1 de 
juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021 i gaudiran de termini fins el 30 de setembre de 2021 per a la 
justificació, pagament inclòs. 
 
En data 31 de desembre de 2020 es va ingressar, per part del Pacte d’Estat, la quantitat de 1.673,20€ 
als comptes de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.673,20€ concedida pel Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere 2020 – 2021. 
 
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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