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Contra la base 11 transcrita, l’aprovació definitiva de la qual va exhaurir la via administrativa,
les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
d’aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini
màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. I tot això,
sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin procedents.
Martorell, 18 de desembre de 2019
L’alcalde

Xavier Fonollosa i Comas

Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750 050
ajuntament@martorell.cat
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L’Ajuntament de Martorell subvencionarà la quantitat de 4.000,00 euros per contracte laboral
amb una durada d’un any i jornada complerta, en el supòsit de què la persona jurídica
sol·licitant de la subvenció s’hagi creat en els dotze mesos anteriors a la sol•licitud de
subvenció o de què l’empresari individual o professional sol•licitant s’hagi donat d’alta en el
corresponent cens en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció. En el cas que la
durada del contracte sigui superior a un any, la subvenció s’incrementarà en 100,00 euros per
cada mes sencer addicional, sense que l’import total de la subvenció pel període d’un any i
els mesos addicionals pugui ser superior a 5.000,00 euros.
Si la jornada es inferior al 100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta.]

Data 30-12-2019

L’Ajuntament de Martorell subvencionarà la quantitat de 2.500,00 euros per contracte laboral
amb una durada d’un any i jornada complerta. En el cas que la durada del contracte sigui
superior a un any, la subvenció s’incrementarà en 100,00 euros per cada mes sencer
addicional, sense que l’import total de la subvenció pel període d’un any i els mesos
addicionals pugui ser superior a 3.500,00 euros.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

[11. Quantia de la subvenció.
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En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 26 de juny de 2019 (CVE
2019022469) es va publicar el text de les Bases reguladores de les subvencions per al foment
de l’ocupació al municipi de Martorell. En el text esmentat es va ometre un paràgraf de la base
11, raó per la qual es procedeix a publicar el text íntegre d’aquesta base, que és el següent:
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