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DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI JOVÉ PERICH (Secretari-interventor interí), 05/04/2022 12:05
2.- DÍDAC MANRESA MOLINS (SIG) (Alcalde), 05/04/2022 12:21

Expedient núm. X2022000067 - X2022000067
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 4 d´abril de 2022
ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Acceptar la concessió d'una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de promoció Econòmica
(XSLPE), anualitat 2022
Antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 29 de març, va aprovar la proposta de
concessió de subvencions per fomentar Projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals
no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
La nostra corporació figura com a ens beneficiari de 1.941,50€, el que es correspon amb la totalitat de
la quantitat sol·licitada per acord de la Junta de Govern Local, de 24 de gener de 2022.
El concepte de la subvenció és el cost de manteniment, previst per l’anualitat 2022, del servei
instaurat d’un armari de paqueteria per a la dinamització del comerç local, amb un cost anual de
2.426,88€.

AJUNTAMENT DE BREDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://breda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Legislació aplicable
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 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 de 1.941,50€ per fomentar projectes i accions de promoció econòmica
dels ens locals no adherits a la XSLPE concedida per la Diputació de Girona
Segon.- Tramitar l’acceptació, si s’escau, i la justificació del programa dins el termini establert en la
convocatòria.
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Signat electrònicament.

