
 

 

Expedient núm. X2022000272 - X2022000272 
 

 

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 16 de maig de 
2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 

 
Acceptar les subvencions concedides en el marc del Fons de cooperació econòmic i cultural 
2022 de la Diputació de Girona 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2022 va adoptar 
l’acord, entre d’altres, de sol·licitar a la Diputació de Girona que acceptés que els fons concedits a 
Breda es repartissin de la següent manera: 

 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic    48.000,00€ 

Inversions  Canvi de les lluminàries del Camp d’Esports   28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 

Contractació Escènics             2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura            1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 

Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari         2.085,62€ 
 

Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general             800,00€ 
 

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió de 3 de maig va acordar, entre 
d’altres, aprovar la distribució de fons proposada des de la corporació local. 
 

Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 

que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obliga toris.  

 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Acceptar la distribució, dels fons concedits a Breda dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022 de la Diputació de Girona, següent: 
 

Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic    48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius      28.611,35€ 

 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics             2.027,95€ 

Biblioteques i sales de lectura            1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 

Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari         2.085,62€ 
 

Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general             800,00€ 
 



 

 

Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Signat electrònicament. 
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