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JORDI JOVÉ PERICH, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda, Selva  
 
 

CERTIFICO:  
 
Que en el llibre de Decrets d’Alcaldia que obra en aquesta Secretaria al meu càrrec, figura amb el 

número 2022DECR000901 el dictat pel Sr. Alcalde, en data 5 d’octubre de 2022, que transcrit 
literalment diu: 
 

Acceptació de la subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització 
d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de 
comptadors 

Exp.- X20221213 
 
Antecedents 

 
Per Resolució TES/2922/2020, de 17 de novembre, es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als 

ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, 
amb la instal·lació de comptadors, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les 
convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. (DOGC núm. 8275, de 

19.11.2020). 
 
Per Resolució ACC/3979/2021, de 21 de desembre, es fa pública la convocatòria per a la concessió 

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització 
d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de 
comptadors, amb una dotació pressupostària de 2.000.000 d'euros (DOGC núm. 8633, de 24.3.2022,  
ref. BDNS 606818). 

 
En data 3 d’octubre de 2022 es fa públic el llistat d’ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de 
les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la 

realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la 
instal·lació de comptadors, feta pública per la Resolució ACC/3979/2021, de 21 de desembre, que 
figura a l’annex 1. El llistat recull el número d’expedient, l’ens sol·licitant, el títol de l’actuació, la 

puntuació obtinguda, el pressupost de l’actuació presentada en la sol·licitud, la inversió elegible, el 
percentatge de subvenció sobre la inversió elegible, l’import de subvenció atorgada i observacions.  
 

Tal i com s’estableix en la proposta de resolució provisional: Els ens proposats per ser beneficiaris 
disposen d’un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
proposta al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar 

l’acceptació de la subvenció de forma telemàtica, accedint al número d’expedient creat per aquesta 
convocatòria dins la plataforma EACAT, omplint el formulari d’Aportació de documentació accessible 
dins el primer tràmit de sol·licitud de l’expedient amb l’opció Respon al tràmit, i presentant -la a través 

de Presenta el teu tràmit. Un cop transcorregut aquest termini sense que a l’Agència s’hagi rebut el 
formulari anterior on s’adjunti l’acceptació de la subvenció degudament signada per l’òrgan competent 
de l’ens beneficiari, s’entendrà que l’ens desisteix de la sol·licitud, d’acord amb l’apartat 6.3 de les 

bases reguladores. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
 

Resolució TES/2922/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels 

cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i es deleguen en la Direcció les 
facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament  de les 
subvencions. 

 
Resolució ACC/3979/2021, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la 

realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la 
instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818). 
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Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 

 
Resolc: 
 

Primer.- Acceptar la subvenció concedida, en els termes següents, per l'Agència Catalana de l'Aigua 
per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats  en alta, amb la 
instal·lació de comptadors 

 

Expedient 
Ens 
sol·licitant 

Actuació 
Import 
elegible 

Subvenció 
atorgada 

CAA002/22/000127 
Ajuntament 
de Breda 

Millora del control de cabals 
subministrats en alta mitjançant la 

instal·lació de comptadors 

8.245,83 € 4.947,50 € 

 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde.  
 
Signat i data electrònicament 
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