
 
 

 

Expedient núm. X2022000634 - X2022000634 
 

 
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 13 de juny de 

2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o occità 

destinades a les biblioteques del Sistema de lectura pública de Catalunya  
 
Antecedents 

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha resolt concedir, en el marc de de la subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials 

en català o occità destinades a les biblioteques del Sistema de lectura pública de Catalunya,  una 
subvenció de 6.000,00€ a la Biblioteca de Breda. 
 

Legislació aplicable 
 

- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat a la sessió del 28 de 

gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, 
de 5.2.2021) 

- L'apartat 2 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administració de l'Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificades per l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat 
mitjançant la Resolució CLT/520/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022) 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

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

Primer.- Acceptar la subvenció en espècie, per valor de 6.000,00€, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya per a l'any 2022, concedida per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Biblioteca municipal de Breda.  
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme aquest acord.  

 
Signat electrònicament. 
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