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DOCUMENT

1.- MERITXELL LÓPEZ RION (TCAT) (Secretària-interventora accidental), 23/08/2022 13:08
2.- ANDREU PUJOL MAS (TCAT) (Alcalde accidental), 23/08/2022 13:16

Expedient núm. X2022000798 - X2022000798
La Sra. Meritxell López i Rion, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Breda
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 22 d´agost de
2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Acceptar la subvenció concedida dins el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" línia 3 20222023
Antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar la resolució de la campanya del Pla a l’acció
2022-2023.
En el marc de la Línia 3: Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle que inclou com a despesa subvencionable
S’ha concedit a l’Ajuntament de Breda una subvenció total de 8.272,77€ per les anualitats 2022 i
2023.
Legislació aplicable
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció
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 següents acords:

AJUNTAMENT DE BREDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Primer.- Acceptar la subvenció de 8.272,77€ per la Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de
l’Ajuntament, inclosa en la Línia 3 de la campanya del Pla a l’acció 2022-2023 repartits en les
anualitats i quantitats següents:
Exp.2022/5270
2022/5270

Objecte
Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de l’Ajuntament
Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de l’Ajuntament

Anualitat
2022
2023

Import
4.136,38€
4.136,39€

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.

