
 
 

 

Expedient núm. X2021000404 - X2021000404 
 

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 29 de març de 
2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una 
part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022 
 
Antecedents  
 
Amb la voluntat d’executar el projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda, amb un cost total, incloent les despeses de 
redacció i l’estudi de paraments, de 249.923,27€, per Decret d’Alcaldia 2021DECR000113, de 18 de 
febrer, es resol aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 200.000,00€, exclosa de concurrència pública 
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . 
 
En data 25 de març de 2021, el Consell d’administració de l’OSIC aprova la despesa pluriennal 
destinada a la realització del projecte de consolidació de les façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, per un import total de 200.000,00€, distribuïts en 
les anualitats següents: 
 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 100.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 
El mateix acord estableix disposar el pagament dels 200.000,00€ concedits de la manera següent: 
 

- El 100% del pagament corresponent a l’anualitat 2021 es tramitarà, en concepte de bestreta, 
en el moment de la concessió de la subvenció. Per al pagament d’aquesta bestreta no 
s’exigeix la prestació de garantia. 

 
- El 60% de l’import del 2022 es pagarà en concepte de bestreta, un cop l’Ajuntament hagi 

presentat, abans del 31 de juliol de 2022, una memòria detallada de l’estat d’execució de les 
obres i un resum de les despeses realitzades, i d’acord amb l’informe favorable de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 
 

- El 40% restants, de l’import del 2022, es tramitarà quan per part de l’Ajuntament s’hagin 
justificat la totalitat de les activitats subvencionades, d’acord amb el que disposa el punt tercer 
de l’acord de concessió. 

 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels 
edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022. 
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la corporació la concessió per al reconeixement 
d’ingrés dels 200.000,00€ atorgats amb el detall següent: 
 

- 2021: 100.000,00€ 



 
 

 

- 2022: 100.000,00€ 
 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Signat electrònicament. 
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