Ref.: 2022/2242/105 - Aprovació ATORGAMENT A FAVOR DE TRANSPORTS DE BARCELONA
S.A. SUBVENCIO PER ADQUISICIÓ 12 BUSOS ELECTRICS

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 10 de juny de 2022.

«
Vist el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i Transports de Barcelona, SA (TB) per a la coordinació en les actuacions
per a la transformació sostenible del transport urbà en l'àmbit del municipi de Cornellà de
Llobregat, aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el 27 de setembre de 2021 i
subscrit en data 14 de febrer de 2022.
Vist que a l'acord tercer de l'esmentat conveni, 1'Ajuntament es compromet a transferir
a l'entitat Transports de Barcelona, S.A., les quantitats rebudes en concepte d'ajuts i
subvencions que en el marc de la primera convocatòria d'ajuts per a la implantació de zones
de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat,
aprovada pels articles 30 i següents de l'Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost, li atorgui
el MITMA.
Atès que en l'acord tercer d'aquest conveni s'estableix que la societat metropolitana
Transports de Barcelona, SA es compromet a incorporar vehicles totalment elèctrics en les
línies de transport que gestiona, que tenen part del seu recorregut pel terme municipal de
Cornellà de Llobregat, i que l'Ajuntament es compromet a transferir a Transports de
Barcelona íntegrament l'import atorgat pel finançament de la compra de 12 autobusos
elèctrics.
Atès que l’AMB ha donat compliment a allò establert a l’acord setè de l’esmentat
conveni, referent a l’obligació de trametre aquest conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, així com la publicació del mateix
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Atès que aquest Ajuntament en data 29 de setembre de 2021 va presentar una
sol·licitud a la convocatòria "Programa de ayudas a municipios
para la implantación de zones de bajas emisiones y la transformación digital y

sostenible del transporte urbano" del MITMA.
Atès que en la sol·licitud formulada per aquest Ajuntament s'ha inclòs una actuació que
té per objecte l'adquisició i posada en funcionament de 12 nous autobusos elèctrics zero
emissions per al servei de la xarxa de bus de Transports Metropolitans de Barcelona.
Atès que en data 17 de febrer de 2022 per part del MITMA es va aprovar una resolució
provisional per la qual es va acordar la concessió a aquest Ajuntament d'una subvenció per
import de 2.400.000 €, per l'adquisició de 12 autobusos elèctrics (Codi d’actuació P16
_L2-20210924-1).
Atès que en data 20 de maig de 2022 el MITMA va resoldre definitivament la concessió
de la subvenció del "Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano", esmentat
anteriorment, per l'import indicat en el paràgraf anterior.
Vist que aquest projecte es portarà a terme amb el suport del MITMA en el marc del
"Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la
transformación digital y sostenible del transporte urbano" i que per tant s'han de complir les
obligacions que imposen les bases i la convocatòria de la subvenció.
Atès que la Instrucció aclaridora quarta de la Resolució 1/2022, de 12 d'abril, de la
Secretaría General de Fondos Europeos, per la qual s'estableixen instruccions amb la finalitat
de clarificar la condició d'entitat executora, la designació d’òrgans responsables de mesures i
òrgans gestors de projectes i subprojectes, en el marc del sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, es preveu la possibilitat que una entitat executora
(l'Ajuntament en aquest cas, segons la instrucció tercera), decideixi assignar a una altra entitat
del sector públic la realització d'alguna de les accions previstes en el PRTR de les que sigui
responsable, aquesta entitat haurà de tenir personalitat jurídica pròpia diferent de la de
l'entitat executora i actuarà com a mera entitat instrumental d'aquesta.
Atès que TB és una societat 100% pública i 100% dependent de 1'AMB, com a gestor
en la modalitat de gestió directa i operador de les xarxes d'autobusos de Barcelona i amb la
seva Àrea Metropolitana.
Vist que en el pressupost general de l'Ajuntament del present exercici s'ha previst
l'atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 0011 1721A
7700000, per import de 1.440.000,-euros.
Atès el que disposa l’article 22.1.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei i les Bases d'execució del Pressupost per a l'exercici 2022, en relació a
l'atorgament de subvencions que tinguin assignació directa en el Pressupost Municipal,
d’acord amb el Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i Transports de Barcelona, SA (TB) per a la coordinació en les actuacions
per a la transformació sostenible del transport urbà en l'àmbit del municipi de Cornellà de
Llobregat.

Atès que, tal com estableix l'article 38 de les Bases d'Execució del vigent Pressupost,
no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin assignació directa
en el pressupost, com és el cas.
Vist l'informe emès per la Cap de la l’Àrea d'Estudis i Actuacions Ambientals, segons
el qual l'actuació per a l'adquisició de 12 autobusos elèctrics coincideix amb els objectius
establerts en el Pla Estratègic de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en matèria de
subvencions pel període 2020-2023, de contribuir a la disminució dels efectes de les energies
contaminants.
Vist l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa General.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d'Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d'Alcalde d'Economia i Administració proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l'atorgament, a favor de Transports de Barcelona, SA, de la
subvenció relativa a l’adquisició i posada en funcionament de 12 nous autobusos elèctrics zero
emissions per al servei de la xarxa de bus de transports de Barcelona SA, d’acord amb l’annex
del Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i Transports de Barcelona, SA (TB) per a la coordinació en les actuacions per a la
transformació sostenible del transport urbà en l'àmbit del municipi de Cornellà de Llobregat,
amb una aportació municipal de 2.400.000,- euros i un termini d’execució de setembre de 2022
a novembre de 2023.
Segon.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA que haurà d'acceptar la subvenció
atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present acord per mitjans
electrònics a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (instancia genèrica
telemàtica), d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que no manifesti res en
contra durant aquest termini, s'entendrà acceptada.
Tercer.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA que la present subvenció serà
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total
del projecte / activitat a desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi
declarat amb anterioritat. L'incompliment de qualsevol dels compromisos per
part de l'entitat subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en
conseqüència, el reintegrament a l'Ajuntament de les quantitats percebudes

amb els corresponents interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data
del seu cobrament fins a la del seu reintegrament. A la
present subvenció li serà d'aplicació el règim d'infraccions i sancions administratives regulat
al Títol IV de la citada Llei general de subvencions.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als
exercicis i pels imports següents:
Exercici

Partida Pressupostària

Import (IVA inclòs)

2022 0011 1721A 7700000-Conveni Transport urbà
2023 0011 1721A 7700000-Conveni Transport urbà
Total:

1.440.000,00.-euros
960.000,00.-euros
2.400.000,00.- euros

Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos.
Cinquè.- Aprovar que la forma de pagament de l'esmentada quantitat es realitzi de
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència bancaria amb càrrec a
la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus.
El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 100% de l'ajut concedit en cadascuna de les
anualitats previstes en el present acord, una vegada el MITMA hagi realitzat el pagament de
l’ajut a favor de l’Ajuntament, condicionat a la prèvia presentació de certificats conforme es
troben al corrent de pagaments de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, en
cadascun dels pagaments.
Per tal que el pagament de la bestreta corresponent a la segona anualitat es
faci efectiu, el beneficiari haurà de certificar que, si més no, el 60% de l’import
del cost subvencionable de l'actuació prevista ja ha estat adjudicat.
Sisè.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA que haurà de complir
els següents requisits:
a) Comprometre's, amb càrrec al finançament rebut per a aquesta finalitat, a realitzar les
accions que li siguin assignades amb la finalitat d'ajudar a l'entitat executora a
desenvolupar les mesures contingudes al Pla i, en concret, a complir amb les fites i
objectius assignats com a part de la Decisió d'Execució del Consell d'acord amb els
seus indicadors de seguiment, en la forma i el terminis previstos i sota les directrius de
l'entitat executora.
b) Facilitar a l'entitat executora tota la informació de seguiment que aquesta precisi, i en
particular proporcionar la informació que ha de subministrar-se al sistema
d'informació de gestió i seguiment del PRTR conforme a allò disposat a l'Ordre
HFP/1031/2021, de 21 de setembre, i segons s'estableixi al manual d'us i funcionament
del sistema d'informació, Manual d'usuari CoFFEE-MRR, pàgina web de la Secretaria
General
de
Fons
Europeos,

(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Paginas/CoFFEE.as
px), amb antel·lació suficient per a donar compliment als terminis previstos a l’Ordre
abans esmentada.
c) Complir amb tots els principis transversals del Mecanisme de Recuperación y
Resiliencia d'acord amb el Reglament (UE) 2021 / 241 del Parlament Europeu i del
Consell de 12 de febrer de 2021, i amb els principis de gestió específics del PRTR
previstos a l'article 2 de 1'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, amb el mateix
nivell d'exigència que el requerit per l'esmentada Ordre per a les entitats executores,
incloses les obligacions de disposar d'un Pla de mesures antifrau i la d'exigir les
declaracions previstes a1 seu annex IV.
Setè.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA, que haurà d'aportar Pla de mesures
antifrau aprovat per òrgan competent, així com aportar complimentades les declaracions
previstes en l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021 (que s’acompanyen com Annex I) i la
Declaració Responsable (que s’acompanya com Annex II), en el termini de 10 dies hàbils
comptats a partir de la notificació de la present resolució.
Vuitè.- Assabentar a Transport de Barcelona, SA, que la justificació haurà d'efectuar-la
mitjançant la presentació del compte justificatiu en els terminis que estableixi el MITMA, amb
informe auditor que s'haurà d'ajustar al model d’informe de revisió de compte justificatiu de
subvencions que figura com a Annex a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes
de justificació de les subvencions de la Generalitat de Catalunya (DOGC 11/6/15). La
realització del treballs de revisió dels comptes justificatius s'hauran d'ajustar a
les Normes d'actuació aprovades per Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.
El compte justificatiu estarà integrat per:
a) Declaració de l'aplicació de la subvenció a la seva finalitat.
b) Declaració del compliment dels requisits establerts a les bases i a la convocatòria del
MITMA.
c) Certificació del compliment dels objectius amb el valor del indicadors.
d) Factures i justificants de pagament. Les factures hauran de reunir els requisits
establerts pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.
e) Expedients de contractació (contracte, plecs, actes, publicitat en el perfil del
contractant).
f) Reportatge fotogràfic ajustat al Manual d'Imatge del PRTR.
g) Informació seu electrònica on es publica el cofinançament.
h) Informació descriptiva existència comptabilitat separada.
i) Declaració responsable del compliment de la normativa de contractació, de la
comptabilitat separada, de la no vulneració de la igualtat d'oportunitats i no
discriminació, normativa mediambiental i de la normativa antifrau
Seran costos elegibles els establerts a l'article 35 de l'Ordre TMA/892 /2021,
de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores pel Programa d'ajuts

a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i
sostenible del transport urbà, en el marc del PRTR, i s'aprova i publica la convocatòria
corresponent a l'exercici 2021.
Transport de Barcelona, SA, està subjecte a les actuacions de control de la
Intervenció de l'Ajuntament, de la Intervenció de l'Estat, dels òrgans de control
de la Unió Europea i de 1'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.
Les causes de reintegrament seran les establertes a l'article 25 de l'Ordre TMA/892/2021, de
17 d'agost, essent d'aplicació el procediment previst al títol
II de la Llei 38/2203, de 17 de novembre, General de Subvencions i al títol III
del seu Reglament.
Novè.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA, que haurà de complir amb les Lleis
19/2013, de 9 de desembre, i 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern en els termini en que li sigui aplicable respecte de les
obligacions de publicitat.
Desè.- Assabentar a Transports de Barcelona, SA, que qualsevol modificació de les
condicions contingudes en el present atorgament es regirà pel que preveu l'article 21 de
1'Ordre TMA/892 /2021.
Onzè.- Difondre el contingut d'aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l'abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Dotzè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en
compliment d'allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en compliment d'allò que
disposa l'article 4 del RAISC.
Tretzè.- Notificar a Transports de Barcelona, SA, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i a la Intervenció Municipal, aquest acord pel seu coneixement i efectes.

ANNEX I
“ANNEX IV.B: DECLARACIÓ DE CESSIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).
Objeto: Otorgar a Transports de Barcelona, SA, una subvención por importe de 2.400.000
euros para la adquisición y puesta en funcionamiento de 12 nuevos autobuses eléctricos cero
emisiones para el servicio de la red de bus de Transports de Barcelona SA.

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como
Consejero
Delegado/Gerente/
de
la
entidad
…………………………………………………………………………..,
con
NIF
………………………….,
y
domicilio
fiscal
en
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del
PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 1 «Plan de choque
de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», declara
conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos
en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en
el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i.

El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de
contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco
del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos
y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco
de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el

artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de
gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
……………………………..., XX de …………… de 202X

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………”

“ANNEX IV.C: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).
Objeto: Otorgar a Transports de Barcelona, SA, una subvención por importe de 2.400.000
euros para la adquisición y puesta en funcionamiento de 12 nuevos autobuses eléctricos cero
emisiones para el servicio de la red de bus de Transports de Barcelona SA.

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como
titular
del
órgano/
Consejero
Delegado/Gerente/
de
la
entidad
…………………………………………………………………………..,
con
NIF
………………………….,
y
domicilio
fiscal
en
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….en la condición de beneficiario de ayudas financiadas con recursos
provenientes del PRTR/ que participa como contratista destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos
definidos en el Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitanos», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las

actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.
……………………………..., XX de …………… de 202X

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………”

ANNEX II.
“DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ..........................................., en qualitat de ..................................................... de
Transports de Barcelona, SA, societat pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat
en .............................................., en nom i representació de la Societat, DECLARA:


Que no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.



Que es troba al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat
Social.



Que s’assumeixen les obligacions dels principis ètics i regles de conducta que
determina l’article 38.4 v) previst a les bases d’execució del vigent pressupost de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i que es compromet a mantenir el seu
compliment durant el període de temps que duri aquest reconeixement.



Que no ha sigut mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó
de sexe o de gènere.



Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones
i homes.



Que la quantia de les subvencions municipals juntament amb altres fons de
finançament per aquest projecte no supera el cost total del projecte.



Que en cas de haver sol·licitat altres subvencions i/o ajuts privats per aquest projecte
quedarà reflectit al pressupost presentat que s’adjunta a aquest document.



Que accepta i compleix la normativa general vigent reguladora de subvencions i la
normativa de la convocatòria d’ajuts per la implantació de zones de baixes emissions i
la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Next GenerationEU. S’adjunta:

Declaració del compliment del principi de DNSH

Pla antifrau aprovat

Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució
d’actuacions del PRTR

Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del
PRTR



Que compleix amb les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que li
sigui aplicable.



Que es compromet a fer constar en la publicitat del projecte els logotips de les
Administracions implicades.



Que en cas de ser beneficiàri/a d’una subvenció o ajut públic d’import superior a
10.000,00.- €, en el moment de justificar comunicaré a l’Administració la informació
relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l’entitat qui
represento, als efectes de donar compliment a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Que es compromet, amb càrrec al finançament que rebi, a realitzar les accions que se
li assignin amb la finalitat d’ajudar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a
desenvolupar les mesures contingudes en el PRTR i, en concret, a complir amb les fites
i objectius assignats, d’acord amb els seus indicadors de seguiment, en la forma i els
terminis previstos i sota les directrius de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.



Que es compromet a presentar qualsevol documentació acreditativa d’aquets extrems
en forma i termini que sigui requerits per l’òrgan gestor.



Que les dades que consten en aquesta declaració són certes.



Que el contingut de la documentació presentada a l’Ajuntament, així com qualsevol
documentació aportada amb posterioritat, coincideix plenament amb la documentació
original que obra en el meu poder.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.”

»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

