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DOCUMENT

1.- JORDI JOVÉ PERICH (TCAT) (Secretari-interventor interí), 26/07/2022 11:31
2.- DÍDAC MANRESA MOLINS (SIG) (Alcalde), 26/07/2022 11:34

Expedient núm. X2021002626 - X2021002626
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 25 de juliol de
2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT per a actuacions de lluita i control de plagues
urbanes per a l'any 2022 PT10
Antecedents
La Junta de Govern de 4 d’abril de 2022 va aprovar la sol·licitud d’una subvenció del programa
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), pels anys 2022 - 2023.
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària, de data 5 de juliol de 2022, ha adoptat l’acord de
concedir a aquest ajuntament una subvenció de 6.459,92€ per la lluita contra plagues d’insectes,
mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms, pels anys 2022 i 2023.
El mateix acord estableix la concessió d’una bestreta parcial del 50% de l’import de la subvenció, la
necessitat de notificar-ne l’acceptació expressa i que la justificació, de la totalitat del pressupost
presentat, es presenti abans del 12 de setembre de 2023.
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’obligatoris.
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Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció de 6.459,92€, de Dipsalut, concedida per a per la lluita contra plagues
d’insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms, pels anys 2022 - 2023.
Segon.- Notificar l’acceptació expressa de la subvenció a Dipsalut.
Tercer.- Justificar com a màxim el 12 de setembre de 2023, la subvenció concedida, en els termes
establerts a l’acord de concessió.
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.

