Quart.- APROVAR definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin
presentat al·legacions durant el període d’informació pública que facin
necessària la seva modificació. En el cas que es presentin al·legacions, hauran
de ser resoltes expressament i implicaria la suspensió automàtica del
procediment de concurs.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT A FAMÍLIES EN EL
MARC DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ LOCAL - COVID-19 (any 2021)
1.- OBJECTE I FINALITAT
L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de
subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per
atendre les necessitats bàsiques de les unitats familiars que s’han vist
abocades a una situació de vulnerabilitat econòmica per haver patit una
disminució dels seus ingressos habituals com a conseqüència de la crisi
sanitària provocada pel COVID-19.

https://bop.diba.cat
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Tercer.- SOTMETRE les Bases a informació pública per un termini de 20 dies
hàbils a partir de la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Data 7-4-2021

Segon.- ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com
la inserció d’una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Portal web de l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- APROVAR inicialment les Bases de la convocatòria de subvencions
per a famílies de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, per atendre les necessitats
bàsiques de les unitats familiars que s’han vista abocades a una situació de
vulnerabilitat econòmica per haver patit una disminució dels seus ingressos
habituals com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

B

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió
de data 26 de març de 2021, ha adoptat el següent acord:

A

ANUNCI

Objectius.- Encara que la Línia de subvenció objecte d’aquestes bases no era
previsible al moment de redactar i aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament d’Esplugues 2020-2023, els seus objectius són clarament
coherents amb els objectius del Pla Estratègic.

A
https://bop.diba.cat

La concessió dels ajuts econòmics es desenvoluparà en les termes i en les
condicions previstes en aquestes Bases.

Pàg. 2-11

La subvenció té per finalitat, per una banda, complementar la pèrdua de poder
adquisitiu - en determinats nivells de renda de les unitats familiars-, de les
persones afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o
parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de
contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, així com de les persones
treballadores amb contracte fix discontinu amb bases reguladores més baixes
de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del reial decret llei 30/2020 de
29 de setembre esmentat. També té la finalitat d’ajudar a aquelles persones
que es trobin en situació d’atur a conseqüència d’aquesta crisi.

2.- RÈGIM JURÍDIC

Data 7-4-2021
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Encaixa en les Línies d’actuació 1, INCLUSIÓ SOCIAL, OPORTUNITATS
PER A TOTHOM. POSAR FI A LA POBRESA EN TOTES LES SEVES
FORMES i 9. GENERAR CREIXEMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ, PER
FER UNA CIUTAT PRÒSPERA I SOCIALMENT JUSTA, de les Mesures de
Govern 2020-2023.
2. Persegueix l’assoliment dels objectius generals del Pla Estratègic,
mitjançant el proveïment d’ajuts de naturalesa econòmica destinats a
persones individuals que es trobin en determinades situacions de
vulnerabilitat i que afavoreixin la inclusió social, les oportunitats per a
tothom i que coadjuvin a posar fi a la pobresa en totes les seves formes; i
mitjançant la realització d’accions generadores de creixement econòmic
sostenible i la ocupació de qualitat que coadjuvin a l’assoliment d’una ciutat
prospera i socialment justa.
3. S’orienta a l’assoliment de l’objectiu específic de caràcter sectorial en
matèria de Drets Socials tendint a donar cobertura a les necessitats
bàsiques de la població en situació de precarietat econòmica i o social; així
com de l’objectiu específic de caràcter sectorial en matèria d’Economia i
Treball donats suport a persones emprenedores per tal de consolidar la
seva activitat econòmica i contribuir a un desenvolupament econòmic
sostenible i una ocupació de qualitat.
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En concret, aquesta Línia de subvenció:

Constitueix el règim jurídic aplicable:
l’Ajuntament en sessió de data 16 de desembre de 2015 i publicada al BOPB
de data 15 de febrer de 2016.

B

• L’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, aprovada pel Ple de

• La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament

aprovat pel Reial Decret 887/2006.

• Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,

aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol

• El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
Correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la resolució de dubtes
interpretatius relatius a les previsions d’aquestes Bases i convocatòria i a la
gestió d’aquesta línia de subvencions.
3.- COMPATIBILITATS
Les subvencions objecte d’aquestes bases seran compatibles amb qualsevol
altra concedida per altres administracions o ens públics; excepte amb els ajuts
adreçats a persones treballadores autònomes que estableixi l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19.

https://bop.diba.cat
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L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat
d’interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu
reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les
Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions a les quals fan referència aquesta Línia de subvenció tenen
caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els
supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents
Bases no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors
i no es poden al·legar com a precedent.

B

Públiques de Catalunya.
• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
• El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
• La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria.
• La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
• Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma pel
COVID-19.
• Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
• Reial Decret 24/2020 de 26 de juny de mesures de reactivació de l’ocupació i
protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial
• Real Decret llei 30/2020, de 29 de setembre de mesures socials en defensa
de l’ocupació
• La resta de normativa vigent aplicable.

A

Decret Legislatiu 2/2003.

• La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID19 en els supòsits que s’hagi decidit per l’empresa la suspensió de
contractes, d’acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19, el Reial decret 24/2020 de 26 de juny, de mesures de reactivació
de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector
industrial i el Real Decret llei 30/2020, de 29 de setembre de mesures socials
en defensa de l’ocupació.
Han de ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a
l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures
socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat al paràgraf primer de
l’apartat b.1), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del
SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
b.2) Persones que hagin finalitzat contracte de treball amb posterioritat al
14/03/2020 i que es trobin en situació d’atur i inscrites en el Servei
d’Ocupació de Catalunya en el moment de la presentació de sol·licitud
d’aquesta subvenció.
c) Els ingressos de la unitat familiar no superin 2,5 vegades l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en funció dels membres de
la unitat familiar. En les corresponents convocatòries es concretaran els
límits.
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b.1) Persones que es trobin incloses en un expedient de regulació temporal
d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per
causes econòmiques, tècniques o de producció o derivades de força major
relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre
el dia 1 de gener de 2021 i la data de sol·licitud d’aquest ajut o, en els casos
de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9
del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.

Data 7-4-2021

b) Com a mínim un dels membres de la unitat familiar ha de trobar-se en
alguna de les següents situacions:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) La unitat familiar ha d’estar empadronada a la ciutat d’Esplugues de
Llobregat amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes Bases.

B

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es
refereixen aquestes Bases les unitats familiars que compleixin les condicions
següents:

A

4.- REQUISITS DELS SOL∙LICITANTS I BENEFICIÀRIS

- Fills i/o filles menors, amb excepció dels que, amb consentiment dels pares,
visquin independentment d’aquests.
- Fills i/o filles majors d’edat amb grau de discapacitat on consti el
reconeixement de necessitat de tercera persona.
La majoria d’edat s’assoleix als 18 anys.
b) La unitat familiar monoparental, en defecte de matrimoni o parella estable
legalment constituïda, o en els casos de separació legal:
La formada pel pare o la mare i la totalitat de fills/filles que convisquin amb un
o altra i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat a) anterior.
5.- SOL·LICITUD
Les sol·licituds de subvenció regulades en aquestes Bases s’han de formular
mitjançant instància normalitzada que es podran obtenir a l’enllaç per adreça
electrònica que figurarà en les corresponents convocatòries, aportant la
pertinent documentació justificativa.
La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica, mitjançant la
seu electrònica de l'Ajuntament. El document d’instància haurà d’estar signat
mitjançant certificat digital o Idcat-mòbil de la persona usuària que realitza la
sol·licitud de subvenció, també hi ha l'opció d'enviar la informació via formulari
sense paraula de pas. Els documents annexos necessaris per completar la
sol·licitud caldrà pujar-los a la plataforma en format PDF.

https://bop.diba.cat
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La integrada per les persones que constitueixen el matrimoni o la parella
estable i , en el seu cas:

CVE 202110046326

a) En el cas de matrimoni o parella estable legalment constituïda:

Data 7-4-2021

Concepte d’unitat familiar: Als efectes d’aquestes bases s’entén per unitat
familiar:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, dins dels terminis establerts, si escau.

B

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

A

d) Que la unitat familiar no disposi de fons propis, en comptes bancaris o altres
productes financers similars, superiors als 5.000,00 € .

8.- OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
− Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
− Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant
normativa aplicable.
− Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
− Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci
l’Ajuntament.
Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les
responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en
la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat quedarà exempt de les responsabilitats
civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a
què quedin obligades les beneficiàries de les subvencions atorgades. Les
persones beneficiàries no podran alterar en cap cas el destí dels ajuts atorgats.
Referència a l’art. 308 del Codi Penal
Desprès de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febre, per la
que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal,
per a transposar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer de
terrorisme, es precís posar de manifest a totes les persones i agents que
participen en processos de subvencions públiques el següent:
L’article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó,
multa i pèrdua de la condició de beneficiari de subvencions, el falsejament de
les condicions d’obtenció de una subvenció ocultament - en el cas que
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Les subvencions de les presents Bases, en les que la persona sol·licitant
aporta l’acreditació dels requisits simultàniament amb la sol·licitud, la resolució
en virtut de la qual s’atorgui la subvenció comportarà seva justificació.

Data 7-4-2021

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
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No es podran fer pagaments anticipats ni abonaments a compte.

B

La quantia de la subvenció serà de 400 € per unitat familiar. Aquest import
es veurà incrementat en un 10% per cada fill o filla menor de divuit anys, o
majors d’edat amb grau de discapacitat on consti el reconeixement de
necessitat de tercera persona.

A

6.- QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

haguessin condicions que impedissin obtenir-la - o l’aplicació de la subvenció a
finalitats distintes a de les previstes.

Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat procedirà a la revocació de la subvenció atorgada en
els casos d’incompliment següents:
− El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la
subvenció va ser concedida.
− El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o
de conservació de documents.
− La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control per part de l’òrgan municipal que gestiona la
subvenció.
També comportarà la revocació de la subvenció la renúncia per part de la
persona beneficiària.
L’atorgament de subvencions amb manca de crèdit o insuficiència d’aquest es
cas de nul·litat de la resolució.
La revocació de la subvenció comportarà el reintegrament dels imports
abonats.
Per a fer efectiu l’import de la subvenció a reintegrar, es procedirà en primer
lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no
es retorni el reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi per la via
de constrenyiment, s’afegiran els interessos de demora corresponents.
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10.- INCOMPLIMENT: ANUL∙LACIÓ I REINTEGRAMENT

Data 7-4-2021

La competència per a l’atorgament i denegació de les subvencions
correspondrà a la Junta de Govern Local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La instrucció del procediment serà realitzada per l’Oficina centralitzada creada
amb aquesta finalitat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

B

9.- ÒRGANS COMPETENTS

https://bop.diba.cat

A

La persona física o jurídica sol·licitant i/o beneficiària ha de ser conscient del
que aquest precepte representa i l’obligació de l’Ajuntament d’actuar en
conseqüència en el cas de detectar-se indicis relatius al citat incompliment.

11.- PUBLICITAT

L’Ajuntament concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida
pressupostària prevista. La dotació pressupostària inicial destinada a aquesta
línia de subvencions, podrà ser modificada en funció de les necessitats i de les
possibilitats pressupostàries.
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs
de l’exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de
despeses corresponents, es podran atendre’n d’altres contemplades en el Pla
Local de Reconstrucció que a causa de les disponibilitats pressupostàries
haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin
presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits,
procediments i altres extrems d’aquestes bases.
13.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les
presents Bases Reguladores i convocatòria han de complir amb el que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i, per tant,
han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries
per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.

https://bop.diba.cat
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La quantitat que es destina a les subvencions regulades per aquestes bases
així com les partides pressupostàries que es destinaran al finançament
d’aquestes, es determinaran a les corresponents convocatòries.

CVE 202110046326

12.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI

Data 7-4-2021

La “Base de Datos Nacional de Subvenciones” opera com a sistema de
publicitat de subvencions, i a aquests efectes l’Ajuntament remetrà a la BDNS
la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.
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L’Ajuntament resta obligat a facilitar a la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, a efectes merament estadístics o informatius, tota la informació
sobre les subvencions atorgades o gestionades.

A

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat publicarà les Bases en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes virtual. També ho podrà fer a
la pàgina web de l’Ajuntament i en altres mitjans que es consideri oportú.

Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries
facilitin a l’Ajuntament d’Esplugues, en el marc de les presents Bases

B

L'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és l'entitat responsable del tractament
de les seves dades personals.

De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les
persones beneficiàries de subvencions:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi
de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic,
o sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens
dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant
absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti
el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones,
evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o
en l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec
o lloc de treball.

A
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15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
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Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar a
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a través de la bústia de correu electrònic
ajutscovid19@esplugues.cat Així mateix, l’Ajuntament habilitarà un telèfon
específic d’atenció a les persones interessades el número del qual es farà
públic al portal web municipal i també a les xarxes socials municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14.- CONSULTES

B

Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament amb la
finalitat de gestionar l’adjudicació de les subvencions previstes en les presents
Bases Reguladores així com d’informar dels serveis i activitats de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat. Si es considera que el tractament de les dades
personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes
podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en
qualsevol moment presentant una reclamació davant de la Delegació de
Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, indicant
clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions
de manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa
en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada
posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment
per part de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents
efectes:
• Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta
constitueix, simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als
articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es prendrà en consideració aquest comportament al moment de
determinar la graduació de la sanció corresponent. Així mateix es procedirà a
deixar constància a l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la
Transparència.
• Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no
resultés constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als articles 52
i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es
deixarà constància a l’expedient administratiu i es publicarà mitjançant el Portal
de la Transparència.
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k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.

Data 7-4-2021

j) La bona fe.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que
presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les
seves activitats.

B

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

A

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.

16.- MODIFICACIÓ DE LES BASES

Esplugues de Llobregat, 26 de març de 2021

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 7-4-2021
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EL SECRETARI
Pedro Carmona Pérez

https://bop.diba.cat

A

Les presents Bases podran ser modificades quan concorrin raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o altres degudament justificades a
l’expedient corresponent. Per a la modificació de les Bases caldrà seguir el
mateix procediment emprat per a la seva aprovació.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

