
 
 

 

Expedient núm. X2021000706 - X2021000706 
 

 
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 concessió d'una subvenció en el marc de la convocatòria extraordinària del 
Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut 
 
Antecedents  
 
Dipsalut, en el marc de la convocatòria extraordinària del Programa Benestar i Comunitat, amb 
l’objectiu de donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de l’impacte de la COVID 
19, ha subvencionat el “Projecte comarcal per a la millora de les condicions de vida de les famílies en 
situació de vulnerabilitat”. 
 
El Consell Comarcal de la Selva per resolució de la Gerència ha concedit un ajut a aquesta 
corporació per import de 2.393,60€ per a realitzar accions vinculades a la convocatòria extraordinària 
de subvencions del programa Benestar i Comunitat COVID 19 de Dipsalut. 
 
Les despeses han d’anar destinades a cobrir necessitat bàsiques a famílies vulnerables, necessitats 
educatives dels menors d’edat, despeses municipals destinades a cobrir necessitat provocades per la 
pandèmia de persones i/o famílies vulnerables o grups, i altres tipus de propostes que s’ajustin a 
aquests conceptes. I cal haver-les realitzat entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021. 
 
Des del SBAS de Breda s’ha proposat destinar l’import concedit al pagament de deutes generats en 
lloguer per famílies que s’han vist afectades per la crisi sanitària, social i econòmica derivada de 
l’impacte de la COVID 19. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la concessió d'una subvenció, de 2.393,60€, per part del Consell Comarcal de la 
Selva en el marc de la convocatòria extraordinària del Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut. 
 
Segon.- Presentar el compte justificatiu de les despeses realitzades, entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 
de març de 2021, abans del 14 de maig de 2021. 
 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Signat electrònicament. 
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