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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ
AMB L’ENTITAT TALLER DE PUBILLA CASAS (TPK) I L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER UN IMPORT DE 46.800,00 EUROS, AMB LA FINALITAT DE
SUBVENCIONAR LES ACTIVITATS ANUALS QUE PORTARÀ A TERME EN EL
TRANSCURS DE L’ANY 2017.
El Regidor de Govern de Govern de Cultura en exercici de les facultats que li atorguen els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB
de 5 d’agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, va
obrir la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici
econòmic de l'any 2017 i ha aprovat les bases especifiques que les regulen així com els
formularis annexos, per Acord publicat al BOPB 23 de gener de 2017.
ATÈS que la regla general de la concurrència competitiva com a procediment ordinari per a
l’atorgament de subvencions, pot excepcionar-se en els supòsits taxats que estableix l’article
22.2 LGS, que té caràcter bàsic, i que és on es regulen les subvencions directes o també
denominades de concurrència no competitiva.
VISTA la sol·licitud de subvenció següent:
Data de presentació: 16 de març de 2017
Entitat beneficiària: TALLER DE PUBILLA CASAS, SCCL (TPK)
(NIF F08983074)
Activitat a subvencionar: Activitats anuals
Cost total de l’activitat a subvencionar: 86.300,00,- €.
Import sol·licitat: 46.800,00,- €.
VIST que dins el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet es manifesta la
voluntat de facilitar la implicació i la participació dels ciutadans i els agents culturals en el
desenvolupament cultural de la ciutat.
VISTA l’acta de la comissió de seguiment de l’acord de col·laboració de data 17 de juliol de
2017 on s’aprova la feina feta el 2016 i el projecte presentat pel 2017.
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ATÈS que el TALLER DE PUBILLA CASAS, SCCL (TPK)és l’entitat de referència en l’àmbit
de la creació, formació, difusió i foment de les arts visuals. El desenvolupament de les
activitats i els acords previstos en el nou acord permet que es facin un seguit d’activitats que
d’una altra manera l’administració i l’entitat no haguessin pogut assumir per separat i permet
que la ciutat se’n beneficiï de forma molt notòria.
ATÈS que el projecte que ha presentat l’entitat TALLER DE PUBILLA CASAS, SCCL, és
una proposta que té per missió el foment de les arts visuals, a través de:
-

La formació a infants, joves i adults.
El foment a la creació i la producció artística donant suport a les propostes puntuals
que tinguin un interès col·lectiu.
El suport a la creació d’espais de debat i confrontació del pensament contemporani
des d’una perspectiva artística.

VIST que l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, al seu Article 21. Formes de concessió de subvencions, estableix que les
subvencions es podran tramitar mitjançant concessió directa en el cas que estiguin previstes
nominal i singularment en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VIST que als Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet existeix la partida
nominal 2117.04.3340.489.00.03 TPK TALLER PUBILLA CASAS .
VIST el document de retenció de crèdit número 170044253 de data 11 d’octubre de 2017,
que certifica l’existència de saldo de crèdit disponible i retingut per a satisfer aquesta
subvenció, amb aplicació a la partida pressupostària núm. 2117.04.3340.489.00.03 del
pressupost corrent.
ATÈS que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits
establerts a la normativa vigent.
ATÈS que la present subvenció compleix els requisits previstos a l’article 88.2 del Reial
decret 887/2006 per procedir al seu pagament anticipat, tant pel que fa a l’entitat beneficiària
com a les activitats subvencionades, d’acord amb la documentació que conforma
l’expedient..
ATÈS que, en aplicació del que disposa l’article 42 del RD 887/2006, no procedeix
l’exigència de constituir cap garantia.
VIST l’informe amb proposta favorable emès per la cap de Negociat de relació amb entitats i
esplais amb el vist i plau de la Cap de Servei de Cultura, de l’Àrea de Benestar Social i
Drets Socials gestora d’aquesta subvenció.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica.
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VISTOS l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
VIST el règim jurídic de concessió de subvencions, regulat per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, desenvolupada pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol; i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el
BOPB de 10 de febrer de 2005.
VIST el Decret de l’Alcaldia 5528, de 15 de juny 2015 publicat en el BOPB el 25 de juny de
2015, que delega a favor de la Junta de Govern Local l’atorgament de subvencions d’acord
amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost; i que l’article 23.1 de les Bases
d’execució del pressupost general per a l’exercici 2017 concreta per a imports entre
5.001,00 i 240.000,00 euros.
La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Govern de Cultura,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració amb l’entitat TALLER DE PUBILLA CASAS,
SCCL (TPK), del tenor literal següent:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DEL
LLOBREGAT I TALLER DE PUBILLA CASAS
L’Hospitalet,
MANIFESTEN:
ANTECEDENTS
Que la societat TPK, és una associació de dret privat sense afany de lucre, que té com a
finalitat promoure iniciatives artístiques en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.
Inscrita al Registre d'Entitats Municipal d’aquest Ajuntament amb el núm.421, i al Registre del
Servei Territorial de Barcelona – Departament de Treball , amb el núm. BN-726 inscripció
primera amb data 11 de gener de 1985 i no manté relació de dependència respecte de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Que en el Pla d’actuació Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet es manifesta la voluntat de
facilitar la implicació i la participació dels ciutadans i els agents culturals en el desenvolupament
de
projectes culturals de la ciutat. En aquest sentit, la col·laboració amb les entitats i els agents
culturals és fonamental per aconseguir una associació efectiva entre la iniciativa pública i
privada implicant a les entitats com a proveïdors de continguts culturals i utilitzant la cultura
com a element vertebrador econòmic i social.
Que l’Ajuntament de l’Hospitalet considera important col·laborar en el funcionament de l’entitat i
el manteniment de les activitats que presta als ciutadans/es independentment d’altres acords
que de manera puntual, ambdues parts, puguin signar.
Per tot lo exposat al damunt, les parts signants
ACORDEN:
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat considera positiu per a la ciutat els objectius
expressats per l’entitat i la tasca realitzada fins ara per la mateixa i en conseqüència acorda
signar un acord de col·laboració amb TPK en l’àmbit de la formació i la difusió de les arts
plàstiques i visuals.
Aquest acord de col·laboració es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1.- Objecte
L’objecte d’aquests acord és el de facilitar i col·laborar amb TPK per tal de portar a terme
activitats de creació, formació i difusió i foment de les arts plàstiques i visuals amb les
següents finalitats:
•

CREAR espais de debat i confrontació del pensament contemporani

•

FOMENTAR l’art contemporani

•

FORMAR en les arts plàstiques i visuals

Aquest acord de col·laboració estableix les relacions entre l’Ajuntament de L’Hospitalet com
a administració local i TPK com a associació de la ciutat, on es determinen els compromisos
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que assumeix cada part en relació a l’activitat, i la finalitat pública, social i cultural de l’entitat
i que dimanen de la subvenció que l’Ajuntament atorga a l’entitat per tal de dur-les a terme.
Clàusula 2.- Compromisos de TPK
1. Complir amb objectius fixats en la clàusula 4.
2. Determinar els recursos necessaris per al compliment del objectius fixats.
3. Supervisar el compliment dels objectius previstos en el present acord de col·laboració
d’acord amb els mitjans econòmics i humans al seu abast.
4. Elaborar una memòria que contindrà els indicadors i el resultat de la valoració del grau
d’assoliment dels objectius de l’acord de col·laboració durant l’any implicat.
5. Donar comptes de l’evolució del compliment dels objectius marcats a través dels òrgans
i mecanismes de control que es fixin amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
6. TPK, es compromet a acomplir les obligacions recollides a l’Ordenança General
Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicada
en el BOP número 35, annex II, de data 10 de febrer de 2005, i que va entrar en vigor el
dia 11 de febrer de 2005.
7. Complir les obligacions contingudes al l’article 14 de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de
novembre “General de Subvencions” i a les de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de
prevenció del blanqueo de capitales i de la financiación del terrorismo
Clàusula 3.- Missió de l’entitat segons l’acord de col·laboració:
El projecte objecte d’aquest acord, és un projecte d’investigació que compren sis línies
fonamentals d’actuació: formació, creació, producció, difusió, intercanvis internacionals i suport
a l’art emergent amb espais de residència per artistes.
Aquestes línies responen a uns criteris bàsics que són l’excel·lència artística, l’arrelament al
territori apropant l’art contemporani i creant nous públics a traves de la formació i dels espais
Tepekale de difusió artística i TepekaleSound i a través de la incorporació dels artistes
emergents i residents del TPK als circuits professionals. La sostenibilitat i l’enfocament
sinergètic en la metodologia de treball, creació de sinergies entre les diferents línies
estratègiques per tal de maximitzar les qualitats de cadascuna.
Clàusula 4.- Activitats
L’entitat TPK, en virtut d’aquest acord de col·laboració, es compromet a realitzar les
següents activitats en els àmbits descrits:

4.1 CREACIÓ i PRODUCCIÓ:
−

Realitzar projectes per a esdeveniments artístics de la Ciutat i d’altres Llocs.

−

Donar suport a les activitats realitzades pels artistes residents.
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Donar suport a les propostes puntuals i que tinguin un interès col·lectiu.

4.2 FOMENT I DIFUSIÓ
−

Continuar amb el projecte TePeKaLe: Espai de debat i confrontació del
pensament contemporani des d’una perspectiva artística.

−

Fomentar la difusió dels projectes artístics a través de la participació en
exposicions col·lectives i individuals.

−

Treballar de manera conjunta la difusió de les exposicions integrant dins de la
programació del Centre d’Art Tecla Sala, l’exposició anomenada “Solstici.

4.3 FORMACIÓ
Oferir educació visual i plàstica per a adults, tot oferint una visió relacionada amb
la vivència de l’art contemporani i des d’una perspectiva multidisciplinar,
incorporant noves tècniques i llenguatges.
−

Formació en les arts plàstiques: Activitat adreçada a adults amb interessos i
dedicacions variables.

Clàusula 5: Compromisos de L’Ajuntament de l’Hospitalet
5.1 Dotació Econòmica:
L’efectivitat i, per tant el compliment dels anteriors acords resta en tot moment condicionada
a les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en concepte d’acord de col·laboració per a les activitats incloses
en aquest conveni aporta per aquest any 2017 la quantitat de 46.800 euros.
Per aquest motiu, cada any se signarà una addenda a aquest acord de col·laboració amb la
finalitat de concretar l’aportació econòmica anual de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com el programa d’actuacions de l’any, d’acord amb el règim jurídic de
subvencions.
La tramitació del pagament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet es farà
efectiu per a cada anualitat d’acord amb les bases d’execució pressupostària de cada exercici i
així com les bases específiques vigents que regulen la convocatòria de concurs públic per a
l’atorgament de subvencions
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5.2.Dotació d’infraestructures:
L’Ajuntament es compromet a cedir a l’entitat, un local de característiques adequades a les
seves necessitats per a oferir les activitats previstes a aquets acord de col·laboració. La cessió
es realitzarà mitjançant la formació d’instruments jurídics corresponents.
Clàusula 6: Seguiment de l’acord de col·laboració
Es constituirà una Comissió de Seguiment de l’acord de col·laboració formada com a mínim
per un representants de l’entitat i dos representants de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat:
Seran funcions de la Comissió de seguiment:
1. Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment de l’acord
de col·laboració.
2. Participar en la decisió i criteris de selecció dels projectes per a la cessió d’espais de
creació.
3. Treballar amb l’objectiu de difondre plataformes de comunicació comuns per
l’equipament CC Metropolità Tecla Sala.
4. Proposar, si s’escau, l’actualització, adequació dels objectius, compromisos i
indicadors anuals establerts en aquest acord de col·laboració.
5. Avaluar el grau d’assoliment dels objectius i compromisos de l’acord de col·laboració
en base als indicadors següents:
6.1.1. CREACIÓ
Indicador: Nombre de projectes de creació i intercanvis realitzats.
Indicador: Nombre d’artistes en residència/any. Nombre d’artistes nous respecte l’any
anterior.
Indicador: Nombre d’accions realitzades dels artistes residents
Indicador: Nombre de projectes de residència rebuts/ projectes rebutjats, fent una valoració
d’aquestes propostes.
6.1.2 DIFUSIÓ I EXPOSICIONS
Indicador: nombre d’activitats realitzades segmentades per disciplines (exposicions,
concerts, seminaris, debats, altres accions de difusió, etc.) i participants.
Indicador: Col·laboracions amb el Centre Cultural Tecla Sala amb l’objectiu de difondre
plataformes de comunicació comuns de tot l’equipament
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6.1.3. FORMACIÓ
6.1.3.1. FORMACIÓ EN ARTS PLÀSTIQUES
Indicador: Nombre d’alumnes participants , adults, per curs realitzat, indicant el nombre de
noves incorporacions en relació al curs anterior
Indicador: Cursos ofertats/cursos realitzats
Indicador: Relació d’altres propostes educatives de caràcter puntual (seminaris, workshops,
conferències, etc.) indicant el nombre, l’acció i la participació

6.1.4. GESTIÓ
Indicador: Nombre de persones que composen l’equip directiu i docent.
Indicador: Grau finançament. % Ingressos propis/ Pressupost total. Desglossar ingressos
quotes i altres ingressos
Indicador: Anàlisi de la despesa. % despesa de personal/despesa total. % despesa
d’activitat/despesa total.
La comissió mantindrà un mínim de dos reunions a l’any i , també, cada cop que ho sol·liciti
una de les parts. Actuarà com a secretari de la Comissió de seguiment un dels
representants de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Clàusula 7: CONTROL FINANCER
Justificació
La modalitat exigida serà la de justificació amb compte justificatiu, amb aportació de
justificant de despesa.
El termini màxim per la presentació de la documentació justificativa davant de l’àrea gestora
serà com a data màxima el 28 de febrer de l’any següent d’haver rebut la subvenció.
El Centre d’Estudis, haurà de justificar la realització del 100% de pressupost presentat amb la
sol·licitud de subvenció, aportant a l’Àrea gestora de l’Ajuntament de l’Hospitalet la
documentació següent:
•

Memòria econòmica del cost de les activitats realitzades que consti de:
− Una relació classificada de les despeses de les activitats
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−

−

Originals i còpies de les factures o documents de valor probatori equivalent
que justifiquin les activitats realitzades. Que hauran de reunir els requisits
expressats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i
altres documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa en els terminis establerts
reglamentàriament, acompanyats dels corresponents comprovants de
pagament.
En el cas de presentar nòmines, aquestes s’acompanyaran dels
corresponents TC1 i TC2 de la Tresoreria general de la Seguretat Social i
els corresponents models d’IRPF
Un balanç econòmic de l’activitat on hi constin tant les despeses de
l’activitat, com la procedència del finançament de l’activitat.

•

Memòria que contindrà els indicadors i el resultats de la valoració del grau d'assoliment
dels objectius de l’acord de col·laboració durant l'any implicat, i una descripció dels
aspectes més significatius de l’activitat.

•

Informe de la persona responsable de l’entitat, conforme s’han realitzat les activitats
objecte d’aquest acord de col·laboració.

•

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip
o segell de l’entitat i signada pel representant de la mateixa.

Aquesta documentació ha de garantir que el beneficiari de l’ajut, ha realitzat l’acció
subvencionada i ha complert els requisits. No es podrà signar l’addenda de l’anualitat en
curs fins que no s’hagi acceptat mitjançant resolució la justificació de l’anualitat anterior. Que
haurà de ser presentada de conformitat amb l’art 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
subvencions.
Clàusula 8: Vigència i efectivitat
Aquest acord de col·laboració serà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre
de 2020.

Clàusula 9: Comunicació i difusió
L’entitat TPK es compromet a fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet en
tot el material de comunicació i de difusió, incloent el seu logotip en tots els mitjans de
difusió de les activitats i programacions que es diguin a terme amb el seu suport.
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Clàusula 10: Incompliment
La vigència d’aquest acord de col·laboració s’extingirà anticipadament per qualsevol de les
causes següents:
a) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de fer front a les obligacions que se’n
derivin.
b) L’ incompliment manifest dels seus pactes.
c) L’acord mutu de les parts, el qual s’expressarà per escrit.
d) La denúncia d’alguna de les parts, amb un preavís de tres mesos.
Clàusula 11: Protecció de dades i Confidencialitat
Ambdues parts estan obligades a guardar estricte secret, absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol informació que poguessin conèixer amb ocasió del compliment d’aquest
conveni, i a utilitzar-les amb l’única finalitat de prestar els serveis encarregats.
Així mateix el Centre d’Estudis es compromet a tractar les dades de caràcter personal a les
que tinguin accés en virtut de la relació jurídica que té amb aquest Ajuntament, observant
els principis exigibles per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, així com la resta de
normativa de desenvolupament.
Clàusula 12: Jurisdicció
En cas necessari la comissió de Seguiment es reunirà per resoldre les reclamacions,
controvèrsies i/o discrepàncies que amb motiu d’aquests pactes es pugui suscitar entre les
parts.
En cas que persistís el conflicte, serà la jurisdicció contenciosa administrativa l’encarregada
de dirimir-lo.
Clàusula 13. Independència del perceptor de l’ajut
Les parts reconeixen mútuament i expressament que TPK és una entitat de dret privat,
sense ànim de lucre, que no està en relació de dependència respecte l’Ajuntament de
L’Hospitalet
En cap cas ni circumstància la signatura d’aquest acord de col·laboració suposa l’existència
d’una relació funcionarial o laboral entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la plantilla i/o els socis
o sòcies de l’entitat.
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord de col·laboració per duplicat
exemplar en el lloc i en data indicats a l’encapçalament.
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SEGON.- ATORGAR la subvenció general següent:
Entitat beneficiària: TALLER PUBILLA CASAS, SCCL (TPK)
NIF: F08983074
Activitat subvencionada: Activitats anuals
Cost total de l’activitat subvencionada: 86.300,00 euros
Import concedit: 46.800,00 euros
TERCER.- ABONAR a l’entitat TALLER PUBILLA CASAS, SCCL (TPK) l’import de la
subvenció nominal prepagable del 100% de la quantitat atorgada, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2117.04.3340.489.00.03, d’acord amb el document de retenció de
crèdit número 170044253, de data 11 d’octubre de 2017, en els termes previstos a l’article
88.2 del RD 887/2006 i a l’apartat 12 de les bases específiques; dispensant-la de la
imposició de garantia.
QUART.- COMUNICAR a l’entitat beneficiària que aquesta subvenció resta sotmesa a les
exigències previstes tant a les bases específiques com a la normativa vigent aplicable, entre
les quals:
-

Justificar el compliment dels requisits, la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat pels quals s’atorga aquesta subvenció.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l’òrgan
competent, així com al control financer al que fa referència la disposició addicional 14
en relació al títol III de la Llei general de subvencions.

-

Comunicar a aquest Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen la mateixa activitat o projecte, durant els dotze mesos
anteriors.

-

Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, en els casos
establerts a la legislació mercantil o sectorial.

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, durant un
període de sis anys.

-

Adoptar les mesures de difusió, en el sentit d’establir que l’activitat o projecte s’ha
realitzat amb ajuda o subvenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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-

Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no pugui justificar, o al
reintegrament total dels fons, en el supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general
de subvencions.

-

Comunicar a l’Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o administració de
l’entitat a efectes de fer-los públics quan la subvenció atorgada superi els 10.000
euros segons el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- ADVERTIR a l’entitat beneficiària que:
-

-

-

En tractar-se de un projecte que ha rebut una subvenció inferior a 60.000 euros,
l’entitat beneficiària haurà de presentar a l’àrea gestora la documentació justificativa
del projecte en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de
despesa abans del 28/02/2018 (segons modalitat de justificació amb aportació de
justificant de despesa), d’acord amb el que estableix a la clàusula 7 de l’Acord de
Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’entitat Taller de Pubilla Casas
aprovat al acord d’aquest document.
La documentació aportada romandrà en poder de l’àrea gestora fins a la finalització
de la realització del control financer previst als articles 44 i següents de la Llei
general de subvencions.
Com a entitat inclosa en el supòsit previst a l’article 3-b) de la llei estatal 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà
de donar compliment al què preveuen els articles 5.4, 6 i 8.2, en relació amb l’article
8.1.a), b) i c) de la llei de esmentada.

SISÈ.- FACULTAR al Regidor de Govern de Cultura per a la signatura del present acord de
col·laboració.
SETÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’atorgament d’aquesta subvenció, d’acord amb el que
disposen l’article 13 de les bases específiques i l’article 18 de la Llei general de
subvencions.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’entitat TALLER PUBILLA CASAS,
SCCL (TPK), a la cap de Servei de Cultura, a l’Habilitat de l’Àrea, al Registre d’Entitats, a la
Intervenció General, i a la Tresoreria Municipal.
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Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Cultura

David Quirós Brito

