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Número de registre 811

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Anunci d’aprovació inicial de Bases per a la concessió de diferents ajuts esportius del Consell Comarcal del
Solsonès

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 20 de gener de 2022, ha aprovat les Bases
per a la concessió d’ajuts per activitats esportives i pel foment de l’esport base, amb la convocatòria pública
per a la seva concessió, en règim de competència competitiva. Dites Bases juntament amb l’acord Plenari,
s’exposen al públic durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions i al·legacions, mitjançant
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la corporació, d’acord amb allò
que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret
179, de 13 de juny de 1995. Transcorregut el termini assenyalat sense que s’hagin presentat al·legacions i/o
reclamacions, les Bases quedaran elevades a definitives.

L’eficàcia jurídica de la present convocatòria resta condicionada a la publicació de l’extracte corresponent en
el butlletí oficial.

“BASES
reguladores per la concessió d’ajuts per activitats esportives de la comarca del Solsonès

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes Bases és establir una regulació en la concessió d’ajuts en les despeses per activitats
esportives que promoguin entitats esportives censades al Consell Català de l’Esport i que es desenvolupin a
la comarca del Solsonès l’any 2022, quedant exclosos en aquestes Bases els ajuts al foment de l’esport
base i les entitats que s’hi hagin presentat.

Article 2. Beneficiaris
Entitats esportives censades al Consell Català de l’Esport, sense ànim de lucre, de la comarca del Solsonès,
legalment  constituïdes,  que impulsin  o  desenvolupin  activitats  esportives  a  la  comarca  i  sol·licitin  l’ajut
telemàticament  mitjançant  el  model  que  es  troba  a  la  seu  electrònica  del  Consell  Comarcal
(https://www.seu-e.cat/web/ccsolsones).

Quedaran excloses d’aquestes Bases aquelles entitats i/o associacions que no respectin el marc democràtic
actual, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets
Humans, o bé similars, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines i que no
respectin la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

No podran tenir  la condició de beneficiaris  les persones o entitats  en les quals  concorri  alguna de les
circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 3. Requisits i obligacions dels beneficiaris
- Haver reintegrat qualsevol subvenció anteriorment revocada pel Consell Comarcal del Solsonès.

- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb aquest
consell  comarcal,  abans  de  la  concessió  de  la  subvenció.  Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  fer
l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
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- Utilitzar el logotip del Consell Comarcal del Solsonès i fer-ne constar la seva col·laboració en lloc visible en
tot el material elaborat per a l’activitat subvencionada.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió de l’ajut.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la
informació que els sigui requerida.

-  Comunicar  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts,  ingressos  o  recursos  que  financin  les  activitats
subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb la
finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fonts rebuts, inclosos els documents electrònics,
en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

-  Utilitzar  el  català  en  la  documentació  i  en  els  elements  de  difusió  generats  per  les  activitats
subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats.

- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha sol·licitat aquesta
subvenció.

- Donar compliment a les altres obligacions que consten en aquestes Bases.

Article 4. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
El Ple del Consell  Comarcal del Solsonès, aprovarà la convocatòria d’ajuts i la Comissió de Govern de
l’entitat  els  atorgarà  o  denegarà,  segons  s’escaigui,  d’acord  amb els  barems estipulats  i  previ  informe
redactat a l’efecte. L’acord que s’adopti serà notificat al beneficiari on s’indicarà l’atorgament o denegació
dels ajuts sol·licitats i l’import de cada ajut.

El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà superior a dos mesos després de la data de finalització
del  període  de  presentació  de  sol·licituds.  L’acord  d’atorgament  o  denegació  de  l’ajut  esgota  la  via
administrativa.  La  manca  de  resolució  dins  d’aquest  termini  produirà,  de  forma  general,  efectes
desestimables de la sol·licitud.

Aquesta notificació serà realitzada electrònicament, prèvia autorització del sol·licitant de l’ajut, en conformitat
amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques a
Catalunya.

La concessió d’aquests ajuts està subjecte a la limitació pressupostària que preveu el Consell Comarcal del
Solsonès per aquest concepte. Per tant, en el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la
disponibilitat econòmica, el Consell Comarcal aplicarà un criteri proporcional a raó de la disponibilitat real.

Article 5. Tipus d’ajut
S’estableix un import màxim de 200,00 euros, per activitat esportiva.

Article 6. Termini
La data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 30 de juny de 2022.

Article 7. Sistema de subvenció
Serà pel sistema de concurrència competitiva.
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Article 8. Criteris de valoració

Les subvencions es concediran tenint en compte els criteris següents:
1. Els pressupostos presentats (excloent sempre les despeses d’infraestructures i béns d’inversió).

2. Les característiques de l’activitat que es vol dur a terme.

3.  Projectes  o  activitats  que  impliquin  la  participació  de  més  d’una  entitat  i  afavoreixin  el  treball  de
col·laboració entre associacions.

4. El nombre de beneficiaris potencials de l’activitat.

5. Projecció i importància de l’activitat a nivell de comarca (municipis de la comarca afectats per l’activitat).

6. Interès general i comarcal del projecte.

7. Caire innovador i singularitat del projecte.

8. Durada de l’activitat

9. Difusió del nom de la comarca.

10. Cal fer constar el nombre de persones beneficiàries potencials de l’activitat desagregades per sexe, per
tal de conèixer quin és l’impacte de gènere d’aquesta convocatòria de subvenció.

Article 9. Elegibilitat de despeses
No seran objecte de la subvenció les despeses referents a productes alimentaris, begudes i similars, així
com  tampoc  les  despeses  en  trofeus,  premis  en  metàl·lic,  despeses  de  personal  propi  de  l’entitat
beneficiària i despeses d’infraestructures i béns d’inversió. Tampoc es finançaran les despeses d’estructura
i/o manteniment no imputables directament a l’activitat (electricitat, telèfon, gestories o fungible d’oficina en
general, entre altres).

No seran subvencionables les despeses relacionades amb activitats esportives organitzades pel Consell
Comarcal del Solsonès.

L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot
deduir. Aquesta casuística ha de constar a la memòria econòmica presentada.

Article 10. Compatibilitat de les subvencions
Una entitat només podrà optar a una única subvenció de les diferents convocatòries d’ajuts del Consell
Comarcal del Solsonès, ja sigui de la mateixa base o de Bases diferents durant aquesta anualitat.

Aquests ajuts seran compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat sempre i quan la suma de
les quantitats atorgades no excedeixi el cost total de l’actuació subvencionada.

Les entitats que disposin de conveni propi amb el Consell Comarcal del Solsonès no podran optar a aquesta
subvenció.

Una  mateixa  activitat  només  serà  subvencionada  una  sola  vegada.  En  el  cas  que  existeixin  diferents
sol·licituds d’ajut presentades per diferents beneficiaris però amb el mateix objecte, només s’admetrà la que
hagi entrat abans al registre del Consell Comarcal del Solsonès.
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Article 11. Acceptació de la subvenció
S’entén implícita amb la sol·licitud de subvenció. No obstant això, una vegada la Comissió de Govern del
Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció corresponent, el sol·licitant que no vulgui acceptar-la
ho haurà de comunicar al Consell Comarcal del Solsonès de manera expressa.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació
per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de
la persona interessada o del  /  de la representant  d’aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense
accedir-ne  al  contingut,  llevat  que,  d’ofici  o  a  instància  del  destinatari  o  destinatària,  es  comprovi  la
impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Article 12. Justificació, pagament i publicitat
Totes les subvencions s’hauran de justificar mitjançant factures originals amb data de 2022, comprovants
bancaris de pagament i acompanyades d’una instància i dels següents documents:

- Fitxa de dades bancàries (model 4).

-  Compte justificatiu per a subvencions, el  qual inclou la memòria justificativa i  econòmica de l’actuació
(model 6). A la memòria hi haurà de constar el nombre de persones beneficiàries de l’activitat desagregades
per sexe, per tal de conèixer quin és l’impacte de gènere d’aquesta convocatòria de subvenció.

- Declaració de subvencions rebudes (model 7).

- Acreditació gràfica de la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès en lloc visible.

Es tindran en compte únicament els requisits establerts en els criteris de valoració inexcusablement. Els
beneficiaris dels ajuts hauran de posar el logotip del Consell Comarcal del Solsonès i fer-ne constar la seva
col·laboració en lloc visible en tot el material elaborat per a l’activitat. Cas de no compliment d’aquest requisit
serà retirat l’ajut.

Un  cop  comunicada  la  concessió  de  l’ajut,  el  beneficiari  haurà  de  presentar  els  justificants  al  Consell
Comarcal del Solsonès abans del 31 de desembre de 2022 sense possibilitat de pròrroga.

Una  vegada  justificada  degudament  la  despesa  i  acreditats  gràficament  els  requisits  de  publicitat,
l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà per transferència bancària o xec nominatiu.

Així mateix, en cap cas s’abonarà un ajut superior al del cost de l’activitat.

Article 13. Dotació pressupostària
El Consell Comarcal del Solsonès disposarà d’un màxim de 400,00 Euros per atendre a les sol·licituds d’ajut
formulades per activitats esportives a la comarca del Solsonès.

Article 14. Altres
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes Bases, per la qual cosa
l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

L’atorgament d’ajuts en les despeses de les activitats no genera cap tipus de responsabilitat al  Consell
Comarcal del Solsonès.

El  Consell  Comarcal  podrà fer  totes les comprovacions que li  calguin abans i  després d’atorgar  l’ajut  i
valorarà especialment la certesa de la documentació presentada. En el cas que es detecti falsedat en la
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documentació,  s’anul·larà  l’ajut  i  el  beneficiari  no  podrà  optar  a  cap  convocatòria  d’ajuts  del  Consell
Comarcal del Solsonès en un període de cinc anys.

El  Consell  Comarcal podrà anul·lar  l’ajut totalment o parcialment quan l’activitat  es desviï  del  programa
previst i per l’incompliment dels requisits.

Article 15. Publicitat de les Bases
Es procedirà a la publicació de les Bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com de les
subvencions concedides, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en els termes establerts a la Llei
general de subvencions.

El Consell Comarcal del Solsonès publicarà a la seva web les Bases i convocatòria, així com la relació de
subvencions concedides amb indicació de l’import, entitats beneficiàries i objecte de la subvenció, segons
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sens perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.”

“BASES
reguladores per la concessió d’ajuts pel foment de l’esport base d’activitats esportives d’entitats federades i
amb seu social a la comarca del Solsonès

Article 1. Objecte
La concessió d’ajuts en el foment de l’esport base a la comarca del Solsonès per a la temporada 2022/2023
a les entitats esportives que persegueixen la voluntat d’impulsar, realitzar, promocionar o consolidar una
activitat d’esport base a la comarca.

Article 2. Beneficiaris
Les entitats esportives sense finalitat de lucre, degudament constituïdes i inscrites al registre corresponent,
amb domicili a la comarca del Solsonès i que sol·licitin l’ajut telemàticament mitjançant el model que es troba
a la seu electrònica del Consell Comarcal (https://www.seu-e.cat/web/ccsolsones).

Quedaran excloses d’aquestes Bases aquelles entitats i/o associacions que no respectin el marc democràtic
actual, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets
Humans i altres de similars, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines i
que no respectin la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

No podran tenir  la condició de beneficiaris  les persones o entitats  en les quals  concorri  alguna de les
circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 3. Requisits i obligacions dels beneficiaris
- Haver reintegrat qualsevol subvenció anteriorment revocada pel Consell Comarcal del Solsonès.

- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb aquest
consell comarcal, abans de la concessió de la subvenció.

-  Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  fer  l’activitat  o  adoptar  el  comportament  que  fonamenta  la
concessió de la subvenció.

- Utilitzar el logotip del Consell Comarcal del Solsonès i fer-ne constar la seva col·laboració en lloc visible en
tot el material elaborat per a l’activitat subvencionada.
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- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió de l’ajut.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la
informació que els sigui requerida.

-  Comunicar  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts,  ingressos  o  recursos  que  financin  les  activitats
subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb la
finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fonts rebuts, inclosos els documents electrònics,
en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

-  Utilitzar  el  català  en  la  documentació  i  en  els  elements  de  difusió  generats  per  les  activitats
subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats.

- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual s’ha sol·licitat aquesta
subvenció.

- Donar compliment a les altres obligacions que consten en aquestes Bases.

Article 4. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
El Ple del Consell  Comarcal del Solsonès, aprovarà la convocatòria d’ajuts i la Comissió de Govern de
l’entitat  els  atorgarà  o  denegarà,  segons  s’escaigui,  d’acord  amb els  barems estipulats  i  previ  informe
redactat a l’efecte. L’acord que s’adopti serà notificat al beneficiari on s’indicarà l’atorgament o denegació
dels ajuts sol·licitats i l’import de cada ajut.

El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà superior a dos mesos després de la data de finalització
del  període  de  presentació  de  sol·licituds.  L’acord  d’atorgament  o  denegació  de  l’ajut  esgota  la  via
administrativa.  La  manca  de  resolució  dins  d’aquest  termini  produirà,  de  forma  general,  efectes
desestimables de la sol·licitud.

Aquesta notificació serà realitzada electrònicament, prèvia autorització del sol·licitant de l’ajut, en conformitat
amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques a
Catalunya.

La concessió d’aquests ajuts està subjecte a la limitació pressupostària que preveu el Consell Comarcal del
Solsonès per aquest concepte. Per tant, en el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la
disponibilitat econòmica, el Consell Comarcal aplicarà un criteri proporcional a raó de la disponibilitat real.

Article 5. Termini
La data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 30 de juny de 2022.

Article 6. Sistema de subvenció
Serà pel sistema de concurrència competitiva.

Article 7. Criteris de valoració
Les subvencions es concediran tenint en compte els requisits següents:

1. Una quota fixa de 100,00 € per entitat esportiva amb independència del nombre de fitxes federatives.
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2. Una vegada aplicat el criteri anterior, la quantitat restant de la dotació pressupostària, es repartirà pel
nombre total de fitxes federatives de menors de 18 anys que acrediti l’entitat esportiva relacionades amb
una activitat regular al llarg de tota la temporada esportiva, quedant excloses aquelles que fan únicament
referència a activitats puntuals com cursos, estades, campionats, campus, etc.

3. Caldrà aportar un certificat emès per la federació pertinent en qual s’especifiqui la relació de jugadors i
jugadores federats en funció de les diferents  categories objecte de l’ajut  en el  moment de presentar  la
sol·licitud  d’ajut.  Aquest  certificat  anirà  acompanyat  d’una  còpia  i/o  relació  de  les  fitxes  federatives
desagregades per sexe, per tal de conèixer quin és l’impacte de gènere d’aquesta convocatòria.

4. Pels esportistes que competeixin a nivell  autonòmic i  nacional es duplicarà l’import assignat per fitxa
federativa.

En tot cas, les subvencions s’atendran a les disponibilitats pressupostàries d’aquesta línia d’ajuts.

Article 8. Elegibilitat de despeses
Seran objecte de subvenció només les despeses directament vinculades a la pràctica esportiva.

No seran objecte de la subvenció les despeses referents a productes alimentaris, begudes i similars, així
com  tampoc  les  despeses  en  trofeus,  premis  en  metàl·lic,  despeses  de  personal  propi  de  l’entitat
beneficiària i despeses d’infraestructures i béns d’inversió. Tampoc es finançaran les despeses d’estructura
i/o manteniment no imputables directament a l’activitat (electricitat, telèfon, gestories o fungible d’oficina en
general, entre altres).

Tampoc seran objecte de subvenció aquelles despeses que tinguin un finançament directe que cobreixi el
seu cost, ja sigui per part d’altres entitats o dels mateixos esportistes o les seves famílies.

L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se’l pot
deduir. Aquesta casuística ha de constar a la memòria econòmica presentada.

Article 9. Compatibilitat de les subvencions
Una entitat només podrà optar a una única subvenció de les diferents convocatòries d’ajuts del Consell
Comarcal del Solsonès, ja sigui de la mateixa base o de Bases diferents durant aquesta anualitat.

Aquests ajuts seran compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat sempre i quan la suma de
les quantitats atorgades no excedeixi el cost total de l’actuació subvencionada.

Les entitats que disposin de conveni propi amb el Consell Comarcal del Solsonès no podran optar a aquesta
subvenció.

Una  mateixa  activitat  només  serà  subvencionada  una  sola  vegada.  En  el  cas  que  existeixin  diferents
sol·licituds d’ajut presentades per diferents beneficiaris però amb el mateix objecte, només s’admetrà la que
hagi entrat abans al registre del Consell Comarcal del Solsonès.

Article 10. Acceptació de la subvenció
S’entén implícita amb la sol·licitud de subvenció. No obstant això, una vegada la Comissió de Govern del
Consell Comarcal acordi l’atorgament de la subvenció corresponent, el sol·licitant que no vulgui acceptar-la
ho haurà de comunicar al Consell Comarcal del Solsonès de manera expressa.

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació
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per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de
la persona interessada o del  /  de la representant  d’aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense
accedir-ne  al  contingut,  llevat  que,  d’ofici  o  a  instància  del  destinatari  o  destinatària,  es  comprovi  la
impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Article 11. Justificació, pagament i publicitat
Totes les subvencions s’hauran de justificar mitjançant factures originals amb data de 2022, comprovants
bancaris de pagament i acompanyades d’una instància i dels següents documents:

- Fitxa de dades bancàries (model 4).

-  Compte justificatiu per a subvencions, el  qual inclou la memòria justificativa i  econòmica de l’actuació
(model 6).

- Declaració de subvencions rebudes (model 7).

- Acreditació gràfica de la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès en lloc visible.

Es tindran en compte únicament els requisits establerts en els criteris de valoració inexcusablement. Els
beneficiaris dels ajuts hauran de posar el logotip del Consell Comarcal del Solsonès i fer-ne constar la seva
col·laboració en lloc visible en tot el material elaborat per a l’activitat. Cas de no compliment d’aquest requisit
serà retirat l’ajut.

Un  cop  comunicada  la  concessió  de  l’ajut,  el  beneficiari  haurà  de  presentar  els  justificants  al  Consell
Comarcal del Solsonès abans del 30 de novembre de 2022, sense possibilitat de pròrroga.

Una  vegada  justificada  degudament  la  despesa  i  acreditar  gràficament  els  requisits  de  publicitat,
l’abonament de l’ajut econòmic concedit es realitzarà per transferència bancària o xec nominatiu.

Així mateix, en cap cas s’abonarà un ajut superior al del cost de l’activitat.

Article 12. Dotació pressupostària
El Consell Comarcal del Solsonès disposarà d’un màxim de 5.600,00 Euros per atendre a les sol·licituds
d’ajuda formulades.

Article 13. Altres
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes Bases, per la qual cosa
l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut concedit.

L’atorgament d’ajuts en les despeses de les activitats no genera cap tipus de responsabilitat al  Consell
Comarcal del Solsonès.

El  Consell  Comarcal  podrà fer  totes les comprovacions que li  calguin abans i  després d’atorgar  l’ajut  i
valorarà especialment la certesa de la documentació presentada. En el cas que es detecti falsedat en la
documentació,  s’anul·larà  l’ajut  i  el  beneficiari  no  podrà  optar  a  cap  convocatòria  d’ajuts  del  Consell
Comarcal del Solsonès en un període de cinc anys.

El  Consell  Comarcal podrà anul·lar  l’ajut totalment o parcialment quan l’activitat  es desviï  del  programa
previst i per l’incompliment dels requisits.

Article 14. Publicitat de les Bases
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Es procedirà a la publicació de les Bases reguladores i de la convocatòria de subvencions, així com de les
subvencions concedides, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en els termes establerts a la Llei
general de subvencions.

El Consell Comarcal del Solsonès publicarà a la seva web les Bases i convocatòria, així com la relació de
subvencions concedides amb indicació de l’import, entitats beneficiàries i objecte de la subvenció, segons
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sens perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.”

Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis
que estableixen les normes reguladores de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Solsona, 3 de febrer de 2022
La president, Sara Alarcón i Postils
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