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Identificació de l’expedient: 2779/2020 2023  
Assumpte: Convocatoria ajuts casals d'estiu i escola bressol

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 18 de juny de 2020, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent:

Primer.-  Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada a l’informe de 
secretaria-intervenció 11/2020, de 18 de juny.

Segon.- Aprovar les bases i la  convocatòria d’ajuts econòmics per a fer front ales despeses 
de les activitats d’estiu i d’escola bressol de l’Ajuntament de Canet de Mar
  .
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total de seixanta mil 
euros (60.000,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 
2020:

Programa Aplicació pressupostària Import A

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48401 35.000,00 € 220200007236

BENESTAR SOCIAL 40 23100 48402 25.000,00 € 220200007236

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis i la web municipal aquesta resolució, així com el contingut de la convocatòria, 
determinant que el termini màxim de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la publicació al BOPB.

Cinquè.- Comunicar la present resolució als següents departaments de l’Ajuntament:
- Intervenció-Tresoreria
- Àrea de Benestar Social
- Àrea d’Esports
- Àrea de Joventut

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A FER 
FRONT ALES DESPESES DE LES ACTIVITATS D’ESTIU I D’ESCOLA BRESSOL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat les 
diferents administracions a prendre un seguit de mesures per pal·liar els efectes que la 
pandèmia està produint i donar suport als diferents sectors de la societat i a la ciutadania en 
general. 
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En aquests moments ens trobem davant del procés de desconfinament gradual i cal, en la 
mesura que la situació sanitària ho permeti, recuperar la normalitat i la rutina, retornant 
gradualment a totes aquelles activitats que comporten el dia a dia de la nostra societat.

És hora, doncs, de reprendre aquelles activitats educatives i de lleure que es desenvolupen 
durant els mesos d’estiu. Es tracta d’activitats que, d’una banda, permeten que els infants i 
joves, se sentin acompanyats emocionalment més enllà de l’àmbit familiar,  creixin i es 
desenvolupin,  i adquireixin noves rutines i hàbits- especialment aquells de protecció derivats 
de la crisi de la COVID-19.  D’altra banda,  són activitats que afavoreixen la conciliació 
familiar.

Els darrers mesos han tingut conseqüències greus en moltes famílies que han vist com la 
seva situació econòmica empitjorava sensiblement i amb una especial afectació en aquells 
casos en que la situació de partida ja era de  vulnerabilitat. 

L’Ajuntament de Canet de Mar amb la voluntat de contribuir a la superació de les dificultats 
sorgides en aquests temps ha preparat un conjunt de propostes adreçades a diferents 
àmbits i sectors de la societat.

Aquestes bases regulen els ajuts econòmics adreçats a oferir suport a infants i adolescents i 
a les seves famílies que estan en situacions sociofamiliars i econòmiques vulnerables i que, 
per aquest motiu, tenen dificultats per accedir a les activitats de lleure educatiu durant l’estiu 
i al servei d’escola bressol.
 
2. OBJECTE  I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA 

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a infants i 
joves, i a les seves famílies,  que estiguin empadronats a Canet de Mar, que es trobin en 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

La finalitat de l'atorgament dels diferents ajuts  és:
a) Afavorir i fomentar la participació d’infants i joves en activitats que afavoreixin la seva 

socialització, el contacte amb l’entorn natural i a l’aire lliure per reduir els efectes del 
confinament- 

b) Facilitar l’assistència d’infants i adolescents a les activitats de lleure educatiu a l’estiu 
perquè puguin gaudir d’una intervenció educativa integral en  el temps de lleure.

c) Prevenir el fracàs escolar i l'absentisme escolar.
d) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant.
e) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.
f) Facilitar la conciliació a les famílies.
g) Facilitar la inserció laboral dels pares.

3. RÈGIM JURÍDIC

Els ajuts regulats en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. 

Aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es 
poden al·legar com a precedent.
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La gestió dels ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Aquest procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

Els ajuts previstos en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts d’altres 
administracions, sempre i quan no se superi el cost total de l’activitat subvencionable. Els 
beneficiaris estan obligats a comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar la obtenció d’altres 
ajuts amb la mateixa finalitat

En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases reguladores i la convocatòria 
específica que s’aprovi, són d’aplicació:

- L’Ordenança municipal de subvencions
- La Llei  38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.
- La Llei  39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- La Lleig Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia de drets digitals.

4. MODALITATS I TIPOLOGIA DELS AJUTS ECONÒMICS 

4.1. Modalitats

Els ajuts regulats per les presents bases, s’ofereixen per donar cobertura de les necessitats 
bàsiques relacionades amb el camp educatiu i del lleure.

Les prestacions econòmiques que es regulen en les presents bases reguladores poden ser 
puntuals o periòdiques, però sempre estaran limitades en el temps, i condicionades a la 
consecució dels objectius establerts, així com als imports màxims establerts en  les presents 
bases.

4.2. Tipologies

Els ajuts regulats per les presents bases tenen com a objecte pal·liar les necessitats 
següents:

4.2.1.-Ajuts d’escola bressol 

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció temporal d’una part de les quotes de les llars 
d’infants del municipi. Es podran atorgar beques a les llars d’infants privades reconegudes 
pel Departament d'Ensenyament.

Objectius:
a) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant.
b) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.
c) Facilitar la inserció laboral dels pares.
d) Cobrir l’atenció de l’infant en l’horari escolar, sempre que la família no pugui per motius 

laborals, personals, socials, etc.
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4.2.2.- Ajuts de casals d’estiu i colònies 

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de les quotes de casals o activitats 
d’estiu. 
Objectius:
a) Potenciar la sociabilitat del nen/nena.
b) Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant i jove.
c) Facilitar la conciliació i/o inserció laboral dels pares.
d) Cobrir l’atenció de l’infant, sempre que la família no pugui per motius laborals, 

personals, socials, etc.
e) Intervenció educativa integral del nen/nena en el seu temps de lleure: oferir una 

diversitat d'activitats com ara, tallers, sortides, jocs de grup, reforç escolar, etc, que 
potenciïn el desenvolupament integral del nen.

5. ÀMBIT D’APLICACIÓ I BENECIARI/ÀRIES 

Es poden beneficiar dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases els infants i 
adolescents entre 0 i 16 anys  que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i 
que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, que 
realitzin una activitat de lleure durant l’estiu o que estiguin inscrites a l’escola bressol. 

Poden sol·licitar els ajuts les persones amb capacitat d’obrar, els pares, les mares, els tutors 
legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal de les 
persones beneficiàries.

Aquells infants que hagin estat beneficiaris d’un ajut individual de menjador durant el curs 
anterior podrà ser beneficiari de l’ajut de casal d’estiu amb la presentació de la sol·licitud i 
una declaració responsable sobre les seves circumstàncies socioeconòmiques, sens 
perjudici que en qualsevol moment l’ajuntament pugui demanar documentació 
complementària. 

Les entitats gestores de les diverses activitats hauran d’actuar com a entitats 
col·laboradores, i l’Ajuntament de Canet de Mar els abonarà l’import dels ajuts atorgats, un 
cop justificats. 

6. REQUISITS

a) Estar empadronat a Canet de Mar l’últim dia de la presentació de sol·licitud d’aquests 
ajuts.

b) Els ingressos familiars dels darrers tres mesos no han de superar el barem econòmic 
els criteris econòmics establers a les bases reguladors de la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 2020-2021.
Es consideraran membres de la unitat familiar:

c) L’infant i/o adolescent pel qual es sol·licita la beca.
d) El pare i la mare o tutors/es legals de l’infant i/o adolescent.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’infant i/o adolescent 
és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guàrdia i 
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custòdia de l’infant i/o adolescent s’atribueix a un sol tutor, no serà membre 
computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb l’infant i/o adolescent, però 
s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’alimentació i/o compensatòria que estableixi 
la sentència.
En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família o 
certificat de defunció, si no s’està en possessió del carnet de família monoparental 
vigent.

e) Els/les germans/es de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el 
domicili familiar a la data de la inscripció o matrícula.

f) Els/les germans/es majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que 
segons el padró que conviuen en el domicili familiar a data de la inscripció o matrícula.

Es consideren membres de la unitat familiar, i per tant, germans/es de l’infant i/o adolescent, 
aquells/es que convisquin amb l’infant i/o adolescent a la data de la inscripció o matrícula 
segons el padró i comparteixin amb ell/a un o els dos tutors.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin al domicili familiar, amb o 
sense relació de parentiu amb l’infant i/o adolescent, ni els avis que hi convisquin.

7.- QUANTIA DE L’AJUT

En el cas de la beca de casal d'estiu o activitat de lleure tindrà un import màxim de 200€ i es 
finançarà fins a un 100% de la puntuació obtinguda. 

En el cas els ajuts d’escola bressol es tindrà en compte els cost mensual del servei 
d’escolaritat i es finançarà fins a un 100% en funció de la puntuació obtinguda.

Els imports atorgats es podran revisar a l’alça o es podran atorgar nous ajuts, en funció de 
subvencions rebudes d’altres administracions, segons la valoració que consti a l’expedient 
del/de la sol·licitant.

Els ajuts de casal d’estiu o activitat de lleure seran compatibles amb altres ajuts que es 
puguin rebre pel mateix concepte, sempre que no se superi el cost de l’activitat.

8.- CRITERIS D’ATORGAMENT

L’atorgament de les prestacions contemplades en les presents bases reguladores restarà 
subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest ajuntament.

L’informe tècnic procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb els 
criteris d’atorgament següents:

a) Valoració econòmica

Per establir la situació econòmica es consideraran  els criteris econòmics establers a les 
bases reguladors de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador 
escolar del curs 2020-2021.

Per a calcular la renda familiar disponible es tindrà en compte els membres computables de 
cada una familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
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1r adult (sustentador 
principal)

10.981,20 
€

2n adult 5.370,72 €
altres adults 2.745,24 €
Menor 3.294,36 €

Per tant, en el càlculs dels imports que cal tenir en compte per a aquests ajuts es calcula 
l’import mensual i es té en compte els ingressos dels mesos de març abril i mag de 2020, 
segons el quadre següent:

 1 menor 2 menor 3 menor 4 menor 5 menor

1 adult 3.568,89 4.392,48 5.216,07 € 6.039,66 €
6.863,25 

€

2 adults 4.911,57 5.735,16 6.558,75 € 7.382,34 €
8.205,93 

€

3 adults 5.597,88 6.421,47 7.245,06 € 8.068,65 €
8.892,24 

€

4 adults 6.284,19 7.107,78 7.931,37 € 8.754,96 €
9.578,55 

€

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin al certificat 
de convivència i segons el punt 6 d’aquestes bases

En casos excepcionals, l’ajuntament podrà atorgar els ajuts previstos en aquesta 
convocatòria malgrat que no s’acompleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat 
anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la presentació d’un 
informe motivat.

 S’entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de 
manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats al quadre anterior. 
En funció dels requisits d’accés econòmic de cada tipus d’unitat familiar de convivència 
s’establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, com a màxim, 8 
punts:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram
de renda disponible

PUNTS

Renda inferior al 25% del màxim mensual establert als requisits
econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.

8 punts

Renda entre el 25,01% i el 50% del màxim mensual establert als
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.

6 punts

Renda entre el 50,01% i el 75%% del màxim mensual establert als
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència

4 punts
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Renda superior al 75%% del màxim mensual establert als
requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència

2 punts

b) Valoració  situacions específiques de la unitat familiar

S’atorgarà un màxim de 1 punt per situació social segons el criteri dels Serveis Socials 
Municipals. 

Família nombrosa i/o monoparental especial  0,50 punts
Família nombrosa i/o monoparental general      0,25 punts
Discapacitat superior al 33%  0,50 punts

c) Valoració social

S’atorgarà fins a 1 punt en funció de la valoració de risc social o risc social greu que facin els 
Serveis Socials municipals.

d) Baremació global de la situació socioeconòmica

En la baremació  global de la situació socioeconòmica de la unitat familiar o de la persona 
sol·licitant, l’apartat econòmic representa el 80% i l’apartat social el 20%

Els ajuts econòmics d’aquestes bases són import variable; això significa que el cost 
econòmic total de la situació de necessitat es de cofinançament entre l’ajuntament i la 
persona sol·licitat. El percentatge de cofinançament es determina a partir de la baremació 
global de la situació socioeconòmica.

PUNTUACIÓ PERCENTATGE
De 2 a 4 punts 40%
De a 4,25 a 6 punts 60%
De 6,25 a 8 punts 80%
Més de 8 100%

En el cas dels infants beneficiaris 

9.- ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

Per poder valorar la situació d’una forma fidedigna es requerirà la documentació acreditativa 
necessària en cada cas.

La documentació relacionada en aquest apartat serà considerada com a màxima i es 
reclamarà, en cada cas al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i 
social d’una forma fidedigna.

Aquells infants que hagin estat beneficiaris d’un ajut individual de menjador durant el curs 
2019-2020 només hauran de presentar la sol·licitud d’ajuts i una declaració responsable 
sobre les seves circumstàncies socioeconòmiques, sens perjudici que en qualsevol moment 
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l’ajuntament pugui demanar documentació complementària

En cap cas, d’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es reclamarà 
documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, no exigits per les normes aplicables 
al procediment de què es tracti o que es trobin en poder de l’administració actuant.

1. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:

a. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.
b. Document d’identitat de la persona sol·licitant.
c. Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar.

2. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar

-   Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la 
unitat familiar de convivència corresponents als tres mesos anteriors al de la presentació de 
sol·licituds.

-  En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració  jurada d’ingressos 
de la unitat familiar.

- Declaració responsable en la que es faci constar:

- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic 
o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les 
rebudes.

- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre 
els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per 
les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui 
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la 
prestació. En cas contrari, indicar quins.

-  Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui 
ser requerida durant la seva tramitació. 

3. Documentació Específica

Per acreditar determinades circumstàncies familiars serà necessari aportar, a més de la 
documentació general, la documentació específica que correspongui:

a) En cas de separació o divorci, document notarial, justificants d’interposició de la 
demanda, sentència judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin 
aquesta situació i on consti pensió alimentaria i custodia de fills.

b) Fotocòpia del títol de família nombrosa o de família monoparental, en el cas que 
correspongui.
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c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la 
unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

d) Altres (despeses extraordinàries sobrevingudes, etc.).

L'Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la 
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així 
com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada 
en el temps i forma indicats.

10.- SOL·LICITUD

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies a partir de la publicació 
d’aquestes bases al BOPB.

No s’admetran sol·licituds fora del termini indicat, excepte dels ajuts d’escola bressol. En 
aquest cas, el període de sol·licitud serà de 15 dies  a comptar des de la data en què s’hagi 
efectuat la inscripció a l’escola o al mes de setembre quan la situació es produeixi en els 
mesos de juliol i agost.

11.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Presentar la documentació necessària per procedir a la tramitació dels ajuts d’acord amb 
el que determinen aquestes bases en el termini aprovat en la convocatòria corresponent.

2. Facilitar la documentació que sigui requerida per l’Ajuntament de Canet de Mar per tal 
d’acreditar els requisits exigits, aportant els documents justificatius necessaris quan 
l’Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar-lo per fer les comprovacions 
corresponents.

3. Comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar les variacions o canvis existents en la 
situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les 
circumstàncies que van provocar la sol·licitud i la resolució.

4. La concessió dels ajuts no serà invocable com a precedent ni generarà cap dret 
preferent per l’obtenció de successives ajudes o beques.

5. Comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar l’obtenció d’altres subvencions, beques i/o 
ajuts obtinguts d’altres administracions per la mateixa finalitat i aquells/es que s’obtinguin en 
el futur.

12.- RESOLUCIÓ DELS AJUTS

La Regidoria de Serveis Socials elevarà la corresponent proposta de resolució, degudament 
motivada a la Junta de Govern Local, a partir de l’informe tècnic. 

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 1 mes a comptar des de la finalització de 
presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictar la resolució 
expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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13.- PAGAMENTS DE L’AJUT

Els pagament dels ajuts aprovats s’efectuarà de la manera següent:

a) Beques d’ escola bressol

Els ajuts atorgats es comunicaran a les escoles bressol . L’import de les beques atorgades 
es pagarà directament a aquestes entitats prèvia presentació de la relació corresponent o es 
compensarà  en el cas de l’escola bressol municipal .

b) Beques de casals d’estiu

Els ajuts atorgats es comunicaran a les entitats organitzadores dels casals d’estiu. L’import 
de les beques atorgades es pagarà directament a aquestes entitats prèvia presentació de la 
relació corresponent, la qual ha de presentar-se abans del dia 5 del mes següent al que 
s’hagi dut a terme l’activitat. En casos excepcionals també es podrà abonar l’import a la 
família i  aquesta restarà obligada a la presentació del justificant de pagament de l’activitat.

14.- CAUSES DE SUSPENSIÓ i/o REVOCACIÓ DELS AJUTS

Són causes de suspensió automàtica de les prestacions:

a) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
b) Els canvis en el nucli familiar que modifiquin la situació de necessitat.
c) L'engany en l'acreditació dels requisits.
d) No utilitzar el servei objecte de subvenció.
e) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor ha dut a 

terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida. 

Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de 
convivència estan obligats a comunicar a l'Ajuntament de Canet de Mar que s'ha produït 
alguna de les causes de suspensió indicades i, si escau, han de reintegrar les quanties 
percebudes indegudament. L'Ajuntament de Canet de Mar pot comprovar en qualsevol 
moment el compliment de les condicions que han determinat l'accés a la prestació.

15.- INDICADORS D’AVALUACIÓ

 Nombre de sol·licituds presentats per tipologia d’ajuts
 Nombre d’ajuts atorgats i denegats
 Import total dels ajuts atorgats

16.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient tenen 
caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els 
professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat dels serveis a 
prestar.
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Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
o normativa vigent.

17.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les despeses aniran a càrrec a les dotacions pressupostàries següents:
 
40 23100 48401 IFS- Ajuts socials casals d’estiu        35.000€
40 23100 48402 IFS- Ajuts socials escola bressol                     25.000€

18.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA 

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web i el portal de la 
transparència municipal 

19.- VIGÈNCIA

Aquestes bases entraran en vigor el dia de la seva publicació al BOP i serà efectiva amb 
caràcter indefinit fins a la seva derogació expressa. Les seves modificacions s’ajustarà al 
procediment prevista a la legislació vigent.

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
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