
 
 

 
 

Expedient núm. X2022000407 - X2022000407 
 

 
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 11 

de juliol de 2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida Pm07 

 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local va aprovar, el 21 de febrer de 2022, sol·licitar una subvenció 
de 12.500,00€ per al desenvolupament de diverses activitats, dins el marc del 
programa Pm07, en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i a 
Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a 
ONL, de Dipsalut. 
 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 7 de juny de 2022, s’ha concedit a la 
corporació municipal una subvenció de 7.229,58€ pel finançament de Tallers per la 
millora i el benestar de la gent gran. 
 
Legislació aplicable 

 
Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.229,58€ concedida pel finançament de Tallers per 
la millora i el benestar de la gent gran, en el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en 
endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a 

l’òrgan concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 

 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme 

aquest acord.  
 
 
Signat electrònicament. 
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