
 

 

Expedient núm. X2022001025 - X2022001025 
 
 

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 la subvenció als municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau dels imports previstos 
per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al 

funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2022 
 
Antecedents 

 
S’ha publicat al DOGC núm. 8658, de 2 de maig de 2022, la Resolució JUS/1239/2022, de 27 d’abril, 
per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul 

econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials durant l’any 2022. 
 
La quantia dels mòduls econòmics s'estableix en funció de la xifra d'habitants de cadascun dels 

municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l'1 de gener de 
2021 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 1065/2021, de 30 de novembre. 
 

D’acord amb aquesta data i segons els grups per trams d’habitants i mòduls corresponent el poble de 
Breda percebrà 3.000,00€. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
RESOLUCIÓ JUS/1239/2022, de 27 d'abril, per la qual s'aprova l'abonament als ajuntaments dels 

municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, 
de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials 
durant l'any 2022. 

Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:   

 
Primer.- Acceptar la subvenció 3.000,00 concedida per al funcionament del Jutjat de Pau de Breda. 
 

Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 

Tercer.- Trametre al Departament de Justícia, abans que finalitzi el termini establert el 2 de maig de 
2023, un certificat de la secretaria-intervenció municipal, que acrediti que l’import atorgat pel 2022 
s’ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s’ha 

destinat en la seva totalitat a despeses corrents derivades de l’activitat de l’òrgan judicial durant l’any 
2022, juntament amb el recull estadístic de l’activitat judicial realitzada durant el mateix any.  
 

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

 
Signat electrònicament. 
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