Pl. Sant Josep, S/N
Colònia Pons
(08692) Puig-reig
BARCELONA

Atès que les bases de participació al projecte “QUEDA’T A LA CATALUNYA
CENTRAL” 2021, publicades en data 17 de febrer de 2021 al BOP de la província de
Barcelona, estableixen que en el cas dels imports no concedits, no atorgats o revocats,
serà a decisió de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central la
possibilitat d’obrir un nou període d’acceptació de solꞏlicituds per aquelles empreses
que hagin iniciat una contractació sota les mateixes característiques i entre les dates
1/11/2020 i la data de publicació de la convocatòria i amb la finalitat de garantir
l’esgotament del pressupost. En aquest cas, la priorització en l’atorgament dels ajuts
s’efectuarà per ordre d’entrada de les solꞏlicituds i en cap cas per data de contractació.
Vist el certificat 04/21 en el que consta que hi ha un romanent de pressupost i que per
tant es pot obrir un nou període de solꞏlicituds
S’ACORDA:
PRIMER: Obrir un nou període d’acceptació de solꞏlicituds, des del dia 5 d’octubre de
2021 a 13 d’octubre de 2021, per aquelles empreses que hagin iniciat una
contractació sota les mateixes característiques i entre les dates 1/11/2020 i
la data de publicació de la convocatòria (17/02/2021), ambdues dates
incloses, i amb la finalitat de garantir l’esgotament del pressupost. En aquest
cas, la priorització en l’atorgament dels ajuts s’efectuarà per ordre d’entrada
de les solꞏlicituds i en cap cas per data de contractació.
SEGON: La dotació per al nou període de solꞏlicituds es de 2.527,00 €
I perquè consti, signen aquesta certificació a Puig-Reig, a 4 d’octubre de 2021.
Vist i plau,
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