La Junta de Govern Local en sessió del dia 16 de juliol de 2020, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Assumpte: Obertura de la convocatòria de les subvencions per a la pràctica de l’esport federat,
les activitats d’inclusió i pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars dels
menors d’edat rubinencs en el municipi de Rubí, temporada 2019 – 2020.
ANTECEDENTS DE FET
“L’Esport és un fenomen social universal i s’ha convertit en un instrument d’equilibri relacional i
d’integració social. L’Esport ha de formar part de l’activitat de les persones, des de la infància fins
a la tercera edat.” Aquest és l’esperit de la Llei de l’esport, sota aquest esperit, l’Ajuntament de
Rubí promou l’esport i estableix accions de suport en diferents àmbits que tenen com objectiu que
el major nombre de ciutadans de Rubí faci una pràctica esportiva de forma continuada.
L’Ajuntament de Rubí fomenta i promociona la pràctica esportiva en edat escolar i de caràcter
federat i extraescolar, entenent que la pràctica esportiva beneficia el desenvolupament integral
dels infants i joves, millorant la salut, la qualitat de vida i el desenvolupament personal i social.
D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí té com una prioritat de govern fer de la protecció de la
infància i de la promoció dels drets dels infants un dels seus principals eixos de treball.
Dins del marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de 22 de febrer de 2018
va aprovar les Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les
activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius
escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí.
Dites Bases, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es van sotmetre a un tràmit
informació pública per un termini de vint dies abans de ser aprovades definitivament, a través d’un
edicte publicat al BOPB del dia 13 de març de 2018 i al tauler d’anuncis electrònic de la
corporació del dia 7 de març de 2018.
Un cop aprovades definitivament, aquestes van ser publicades en el BOPB de data 15 de maig de
2018.
El Pla Estratègic de Subvencions 2019 - 2021, aprovat per decret d’alcaldia de data 21 de març
de 2019, preveu una línia de subvenció d’ “Ajuts a famílies amb dificultats econòmiques per
garantir que els infants i joves en edat escolar puguin accedir i mantenir la participació en una
pràctica esportiva” en la Fitxa annex G) 1.
Vista la base 14 de les bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l’esport federat,
les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius
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escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí, el procediment s’iniciarà mitjançant
convocatòria que es publicarà a traves de la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”, que
donarà trasllat al diari oficial corresponent de l’extracte de la convocatòria per a la seva
publicació, així com a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Atès la situació d’excepcionalitat que estem vivint per l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
ha afectat greument a les actuacions en matèria esportiva objecte de foment a través de
subvencions públiques. Per poder donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats que la
pandèmia està impedint executar de la manera prevista, s’estableixen certes mesures de
flexibilització en fase d’execució de l’objecte de les subvencions i en el règim de la seva
justificació a l’empara del que disposa l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 6U040.3410C.48027 del pressupost per a
l’any 2020.
Vist l’informe jurídic de data 3 de juny de 2020 sobre la viabilitat d’incorporar mesures de
flexibilització a les convocatòries de subvencions d’activitats i/o projectes afectats per COVID 19.
Segons l’informe del cap del Servei d’Esports de data 8 de juny de 2020 resulta necessari
procedir a convocar les subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les activitats esportives
d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius escolars dels menors
d’edat del municipi de Rubí de la temporada 2019 – 2020.
Vista la proposta del Coordinador de l’Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports i del
Regidor de Gestió Urbana i Promoció de l’Esport de data 8 de juny de 2020, l’informe tècnic de
data 8 de juny de 2020 i l’informe jurídic de data 3 de juny de 2020 que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les
subvencions per la pràctica esportiva de caràcter federat, les activitats esportives d’inclusió i la
pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars per a infants i joves de Rubí
entre 4 i 18 anys, per a la temporada esportiva 2019 – 2020, segons les bases publicades en el
BOPB de data 15 de maig de 2018 i que s’incorporen a aquest expedient.
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Segon.- Aquesta convocatòria queda subjecte als següents extrems:

A. DISPOSICIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES I DIARI OFICIAL DE PUBLICACIÓ.
Les Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les activitats
esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius escolars
dels menors d’edat del municipi de Rubí van ser aprovades inicialment pel Ple de la
corporació, en sessió de 22 de febrer de 2018.
Un cop aprovades definitivament, van ser publicades en el BOPB de data 15 de maig de
2018. Publicació accessible a través del següent enllaç.
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&05/022018009947.pdf&1

B. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA.
És objecte d’aquesta convocatòria la pràctica esportiva de caràcter federat, les activitats
esportives d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars
per a infants i joves de Rubí entre 4 i 18 anys.
Són condicions de les subvencions de la present convocatòria:
 Que les activitats de referència es portaran a terme durant la temporada esportiva 2019 –
2020, que va de l’ 1 d’agost de 2019 fins al 31 de juliol de 2020.
 Que les despeses generades per les activitats tindran algun/s o tots els següents
conceptes: quota d’inscripció, quotes anuals o mensuals d’esportista de club, revisió
mèdica, assegurança i/o roba esportiva.
 Que les despeses per roba esportiva es subvencionaran fins a 125,00 €.
 Que la subvenció màxima a atorgar per sol·licitud serà de 525,00 €.
 Només seran objecte de subvenció les despeses generades durant el període de la
temporada esportiva 19 – 20 en que l’esportista hagi tingut la fitxa esportiva vigent, per
aquest motiu s’haurà d’acreditar la data d’alta d’aquesta fitxa d’esportista i en cas que el
sol·licitant causi baixa, estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament.
 Només seran objecte de subvenció les activitats esportives que s’hagin portat a terme
efectivament pels infants. A aquest efecte, serà necessari que hagi assistit a, com a mínim
el 75% dels entrenaments realitzats en el període de temps que determini el conveni o
relació d’activitat i que així ho certifiqui l’entitat esportiva / l’AMPA on realitzi l’activitat.
 Únicament s’admetrà la possibilitat de demanar subvenció per a més d’una activitat en el
cas que l’infant hagi canviat d’activitat esportiva dins la mateixa temporada i només serà
objecte de subvenció la despesa de les quotes de les activitats (quotes anuals
d’esportista) que no coincideixin en el temps i, en relació a la resta de conceptes, la part
prorratejada calculada en funció del temps que l’infant hagi estat inscrit a l’activitat.
La finalitat de la convocatòria de les presents subvencions és:
Iniciar d’ofici i desenvolupar el procediment per a la concessió de les subvencions per la
pràctica esportiva de caràcter federat, les activitats esportives d’inclusió i la pràctica esportiva
extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars per a infants i joves de Rubí entre 4 i 18
anys, per a la temporada esportiva 2019 – 2020.
Expedient:112/2020/PERSONES-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13067467647044206536 a https://seu.rubi.cat
3/9

C. CONDICIÓ DE BENEFICIARI.
Tenen la condició de beneficiaris de la subvenció els representants legals dels infants i joves
en edats compreses entre 4 i 18 anys i, si n’hi ha més d’un, qualsevol d’ells que subscrigui la
sol·licitud, sempre que compleixin els següents requisits:
1.Que el l’infant o jove que practica l’esport tinguin una edat compresa entre els 4 i 17 anys,
ambdós inclosos, en el moment de la inscripció a l’activitat.

2.Que tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronats a Rubí. S’entén per unitat
familiar el conjunt de persones, inclòs l’infant o el jove, unides entre sí per qualsevol vincle
de consanguinitat o afinitat, inclosa la relació de parella estable, que segons les dades del
Padró d’Habitants convisquin al mateix domicili en la data d’aprovació de la convocatòria.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custodia del fill/filla no sigui
compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l’infant o
jove objecte de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si
escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà
dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida. En els casos de custòdia
compartida, es consideraran membres de la unitat familiar: els progenitors, encara que
no convisquin, l’infant o jove objecte de l’ajut, els fills comuns d’aquests i la resta de
persones que constin en el padró.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere. En aquests casos caldrà actuar
atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les
situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
(DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).
3.Que estiguin inscrits en una activitat esportiva federada, en una activitat extraescolar
vinculada als Jocs Esportius Escolars o en activitats esportives d’inclusió, en una entitat
esportiva o en una AMPA de Rubí o bé que estiguin inscrits en una activitat esportiva
federada en una entitat esportiva d’un altre municipi, sempre i quan aquesta activitat no
tingui una entitat de referència a Rubí.
4.Que la unitat familiar complexi amb els requisits econòmics fixats en l’apartat E de la
present convocatòria.
5.Tenint en compte que aquestes subvencions s’adrecen a ajudar a famílies amb dificultats
econòmiques, amb la finalitat de garantir que els infants i joves en edat escolar puguin
accedir i mantenir la participació en una pràctica esportiva, i no puguin resultar exclosos
per raons econòmiques, s’exceptuarà el compliment de la resta de requisits previstos a
l’article 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

D. REQUISITS ECONÒMICS DELS SOL·LICITANTS PER SER BENEFICIARIS.
Les sol·licituds presentades seran valorades d’acord amb el nivell de renda de la unitat
familiar vinculada al sol·licitant.
El nivell de renda de la unitat familiar serà la suma de rendes, tenint el compte els imports
consignats a la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la declaració de la
renda de l’exercici 2018 de cadascun dels membres majors de 18 anys i tots aquells ingressos
que tot i no ser objecte de declaració de renda, siguin aportats a la unitat familiar. Per obtenir
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subvenció, la renda de la unitat familiar haurà d’estar dins els paràmetres establers en el
quadre E de criteris de valoració de la convocatòria. La documentació requerida i aportada pel
sol·licitant haurà de demostrar la seva condició de beneficiari.

E. CRITERIS DE VALORACIÓ I DE DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ A
ATORGAR.
Són criteris de valoració el nivell de renda anual de la unitat familiar en funció del nombre de
membres de la mateixa.
La determinació de l’import de la subvenció a atorgar es calcula en base a un percentatge
sobre la despesa generada per l’activitat subvencionable, tenint en compte el límit total i el
límit parcial fixats al punt B) de la present convocatòria.
Els criteris de valoració i de determinació de l’import de les subvencions a atorgar es
determinen en funció del tipus d’activitat en base als següents quadres:
1. Per a les activitats esportives federades i els jocs esportius escolars.
Membres
unitat
familiar
2
3
4
5
6
7 o més

100 %

70%

40%

25%

0%

Menor de

de anterior a

de anterior a

de anterior a

mes de

9.967,73 €
11.967,73 €
13.967,73 €
15.967,73 €
17.967,73 €
19.967,73 €

12.554,25 €
16.486,63 €
19.556,37 €
22.191,92 €
24.737,89 €
27.147,30 €

14.770,08 €
19.396,52 €
23.008,07 €
26.108,80 €
29.104,12 €
31.938,80 €

17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €

17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €

2. Per a les activitats d’inclusió, enteses com a activitats esportives amb participació

d’infants i joves amb discapacitat certificada per un Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD) del departament de Benestar i Família o pels organismes competents
d’altres comunitats autònomes.

F. CRÈ

Membres
unitat
familiar
2
3
4
5
6

100 %

75%

45%

30%

0%

Menor de

de anterior a

de anterior a

de anterior a

mes de

9.967,73 €
11.967,73 €
13.967,73 €
15.967,73 €
17.967,73 €
19.967,73 €

12.554,25 €
16.486,63 €
19.556,37 €
22.191,92 €
24.737,89 €
27.147,30 €

14.770,08 €
19.396,52 €
23.008,07 €
26.108,80 €
29.104,12 €
31.938,80 €

17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €

17.377,00 €
22.820,00 €
27.069,00 €
30.717,00 €
34.241,00 €
37.576,00 €

DITS
7 o més
PRE
SSUPOSTARIS ALS QUE S’IMPUTA LA SUBVENCIÓ I QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES
SUBVENCIONS CONVOCADES DINS ELS CRÈDITS DISPONIBLES
La dotació econòmica de la present convocatòria és de 120.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
6U040.3410C.48027
La quantia total màxima a atorgar per beneficiari serà de 525,00€.
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G. SISTEMA PER DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA EN CAS
QUE NO SIGUI SUFICIENT:
L’import de la dotació econòmica assignada a la convocatòria serà distribuïda conforme els
criteris establers en els quadres recollits a l’apartat E) de la present convocatòria, entre tots
els sol·licitants que compleixin les condicions per ésser beneficiaris.
Cas que la dotació no sigui suficient es procedirà a fer una reducció proporcional, realitzant un
prorrateig d’aquesta fins arribar a la dotació aprovada.

H. INDICACIÓ DELS ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT:
El Servei d’Esports serà l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria.
L’òrgan assessor col·legiat estarà format per:
1. El Coordinador de l’Àrea de Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports, el Sr. Joan Gallisà
Soms. Farà de substitut el Cap del Servei d’Esports, el Sr. Ismael Aguilera Ballester.
2. El Cap del Servei d’Esports, el Sr. Ismael Aguilera Ballester. Farà de substituta la
Coordinadora de l’àmbit de Polítiques Socials, la Sra. Encarna Medel Garcia.
3. La Coordinadora de l’àmbit de Polítiques Socials, la Sra. Encarna Medel Garcia. Farà
de substituta la Cap de Serveis Socials, la Sra. Adela Álvarez Fernández.
Aquest òrgan assessor col·legiat tindrà la facultar d’aclarir els dubtes que puguin sorgir en
la interpretació de les bases i/o de la convocatòria.
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta de Govern
Local.

I. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de setembre de 2020 fins el 22 de
setembre de 2020, ambdós inclosos.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit. Això no
exclou el dret de tornar-les a presentar dins el termini.
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Rubí, per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.

J. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA:
La documentació a presentar serà la següent:
1. Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria, que es publicarà a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Rubí,
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Sol·licitud general.
Declaracions responsables: (Annex 1)
 Declaració responsable de no concórrer en cap circumstància prevista en les
següents bases que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària.


Declaració responsable sobre la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà presentar la sol·licitud, i en el
segon, la resolució o document acreditatiu de l’atorgament o concessió.

Original i còpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant, del seu representant i
de la resta de persones majors de 16 anys de la unitat familiar que han estat
relacionats en el full de sol·licitud general.
Original i fotocòpia del llibre de família complet.
Document acreditatiu d’emancipació legal (si escau).

En cas de separació o divorci:
 Sentència de separació o divorci, o conveni regulador en el qual consti la pensió
alimentària i la custòdia dels fills.
 Reclamació de la pensió d’aliments en el cas que no s’estigui complint.
En cas de violència de gènere, caldrà aportar la documentació acreditativa sobre la
situació.
En cas d’alguna situació diferent o circumstància especial, documentació acreditativa
d’aquesta.
En cas de discapacitat de la persona sol·licitant, certificat de discapacitat emès per un
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), del Departament de Benestar i
Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
Declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer exercici tancat (any
2018), o certificat d’imputació de renda de tots els membres majors de 18 anys de la unitat
familiar. En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar:
els progenitors, encara que no convisquin, l’infant o jove objecte de l’ajut, els fills comuns
d’aquests i la resta de persones que constin en el padró.
Altres documents acreditatius d’ingressos contributius i no contributius de la unitat
familiar, com PIRMI, prestacions d’atur, pensions, certificat d’ingressos i altres
prestacions que acreditin la situació de la unitat familiar de l’any anterior.
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Certificat emès per l’entitat o AMPA amb què es fa la pràctica esportiva per a la qual
se sol·licita l’ajut. (Annex 2)
Dades d’inscripció:
 Fotocòpia de la fitxa esportiva de la temporada relacionada amb la
convocatòria de la subvenció, juntament amb l’albarà acreditatiu de la data
d’expedició de la fitxa.
 Fotocòpia del full d’inscripció de la temporada en curs de l’entitat.

K. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:
S’estableix com a data màxima de resolució i notificació tres mesos desprès de la seva
publicació. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà al Tauler d’anuncis i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Rubí.

L. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
Com a norma general, la justificació s’haurà de presentar un cop finalitzada la temporada
esportiva i com a màxim el 30 de setembre de l’any de finalització de la temporada esportiva
19 – 20.
En cas que la data de la resolució sobre l’atorgament de les subvencions fos posterior a
l’acabament de la temporada esportiva objecte de la convocatòria, la justificació s’haurà de
presentar abans de la finalització del termini de 3 mesos a comptar des de la data de dita
resolució.
Els beneficiaris estaran obligats a justificar la subvenció atorgada, aquests hauran de
presentar davant de l’òrgan instructor els justificants de la despesa i el seu pagament.
L’ajuntament podrà obtenir d’ofici aquesta documentació dels tercers interessats a través d’un
certificat de l’entitat que segueixi el model facilitat per l’Ajuntament i que contingui:
a) Informació relativa a la inscripció del sol·licitant.
b) Període de participació del sol·licitant durant la temporada esportiva.
c) Percentatge de participació del sol·licitant en el període de pertinença a l’entitat.
d) El cost dels diferents conceptes objecte de la sol·licitud.
e) Justificació de que el sol·licitant ha satisfet la part de la quota que li correspon. En
aquest sentit l’entitat assumeix al seu càrrec la gestió del cobrament i qualsevol
incidència relacionada, com podria er l’ajornament, el fraccionament, la condonació
total o parcial de l’impagament.

M. MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ AMB MOTIU DEL COVID-19
Tenint en compte que la pràctica esportiva de caràcter federat, les activitats esportives
d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars de la
temporada esportiva 2019 – 2020, s’ha vist afectada per les mesures establertes per la lluita
contra la COVID-19, s’aplicaran els mecanismes següents per tal d’afavorir el compliment de
la finalitat de la concessió:
- No s’apreciarà incompliment imputable al beneficiari ni serà causa de reintegrament de
l’apartat a) de la base 34 el fet que l’infant no pugui desenvolupar l’activitat
subvencionada durant tot el període subvencionable, sempre que sigui com a
conseqüència de les mesures derivades de la lluita contra el COVID-19.
- En aquest supòsit, seran despeses elegibles el 100% de la quota d’inscripció, i de les
despeses realitzades amb motiu de la revisió mèdica, l’assegurança i la roba esportiva.
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- Pel que fa a la despesa realitzada per les quotes anuals o mensuals de l’esportista,
només es subvencionarà la despesa corresponent a l’activitat realitzada fins el 13 de
març de 2020.
- Podrà ser objecte de subvenció la despesa corresponent al període posterior al 13 de
març de 2020 i fins a la finalització de la temporada esportiva, quan l’activitat s’hagi
realitzat d’una forma distinta o alternativa a l’habitual i s’hagi mantingut la finalitat pròpia
de l’activitat En aquest supòsit, serà necessari que el club esportiu i/o ampa que realitzi
l’activitat certifiqui aquest extrem.
Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa i imputar-la a la partida 6U040.3410C.48027 per un
import màxim de 120.000,00 €.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la
comptabilització, en fase definitiva, del document comptable (A) en fase prèvia número
920200002966.
Cinquè.- Fer pública la present convocatòria mitjançat publicació de l’extracte de la mateixa al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la “Base de Dades Nacional de
Subvenciones”, i del seu text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. La
convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions.

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS

17/07/2020 12:38:57
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