
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
PRE/1998/2005, de 22 de juny, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de la Generali-
tat de 3 de maig de 2005, pel qual s’aprova una
modificació dels Estatuts del Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

Atès que en data 3 de maig de 2005 el Govern
de la Generalitat va adoptar l’Acord pel qual
s’aprova una modificació dels Estatuts del Con-
sorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’Acord de 3 de maig
de 2005 del Govern de la Generalitat, pel qual
s’aprova una modificació dels Estatuts del Con-
sorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre.

Barcelona, 22 de juny de 2005

XAVIER VENDRELL I SEGURA

Secretari general del Conseller Primer

ACORD
de 3 de maig de 2005, del Govern de la Genera-
litat, pel qual s’aprova una modificació dels Es-
tatuts del Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre.

En la sessió del Govern del dia 10 de desem-
bre de 2002, es van aprovar els Estatuts del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre, publicats al DOGC mitjançant la Reso-
lució PRE/950/2003, de 3 d’abril (DOGC núm.
3868, de 22.4.2003).

Atesa la proposta de modificació d’aquests
Estatuts aprovada per la Junta General del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre en data 10 de febrer de 2005;

De conformitat amb l’article 55.3 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, el Govern de la Ge-
neralitat, a proposta del conseller primer, acorda:

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre acordada per la Junta General d’aquesta
entitat en data 10 de febrer de 2005. El text ín-
tegre dels Estatuts s’incorpora com a annex a
aquest Acord.

—2 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
El Consorci Memorial dels Espais de la Ba-

talla de l’Ebre es constitueix com a entitat con-
sorciada de caràcter local entre la Generalitat
de Catalunya, el Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta, l’Ajuntament de Batea, l’Ajuntament
de Caseres, l’Ajuntament de Corbera d’Ebre,
l’Ajuntament de la Fatarella, l’Ajuntament del

Pinell de Brai i l’Ajuntament de Vilalba dels
Arcs, de conformitat amb els acords presos pels
organismes respectius, per a complir les finali-
tats assenyalades en els presents Estatuts.

Aquest Consorci s’obre a la resta d’ajunta-
ments de municipis que històricament van tenir
una participació significativa en la batalla de
l’Ebre que demanin la seva incorporació, mit-
jançant adhesió.

També podran participar al Consorci, com a
col·laboradors, entitats privades sense ànim de
lucre que tinguin finalitats d’interès públic con-
currents amb les dels ens locals que el compo-
nen.

El Consorci s’ajustarà en la seva organitza-
ció i activitat a la legislació de règim local i en
especial als articles 312 a 324 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, apro-
vat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 2
L’entitat consorciada s’anomena Consorci

Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre
(COMEBE) i gaudeix de personalitat jurídica
i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.

Article 3
El Consorci Memorial dels Espais de la Ba-

talla de l’Ebre té el seu domicili legal a Gandesa,
a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta,
al carrer Bassa d’en Gaire, 1.

Article 4
La batalla de l’Ebre de l’any 1938 va esdevenir

un fet cabdal per a la història de Catalunya i
d’Espanya. Al llarg de 115 dies, es van produir
els enfrontaments més cruents de tota la Guerra
Civil i es va decidir la sort d’aquell conflicte en
favor dels militars sollevats.

Recuperar la memòria històrica d’aquells es-
deveniments és l’objectiu que ha de dirigir aquest
Consorci, car la batalla de l’Ebre i el territori on
va tenir lloc esdevenen testimoni de la història de
la Catalunya i l’Espanya contemporània.

Per dur a terme aquesta tasca de recuperació
de la memòria històrica i revalorització del seu
llegat patrimonial, el Consorci impulsarà, entre
els municipis consorciats, la creació de centres
d’interpretació, la recuperació d’espais històrics
de la batalla, així com totes aquelles accions o
activitats que tinguin com a finalitat el coneixe-
ment de la batalla de l’Ebre i dels esdeveniments
que la van envoltar.

TÍTOL II
Règim orgànic i funcional

CAPÍTOL I
Òrgans i funcions

Article 5
El Consorci s’organitza de la manera següent:

5.1 Un president, nomenat per la Genera-
litat de Catalunya i que recaurà en la persona
del delegat del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre.

5.2 Tres vicepresidències, amb caràcter exe-
cutiu i per garantir el bon funcionament del
Consorci, que correspondran:

La vicepresidència primera correspondrà a un
representant del Consell Comarcal de la Terra
Alta.

La vicepresidència segona correspondrà a un
representant de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

La vicepresidència tercera correspondrà a un
representant dels ajuntaments de la Terra Alta.

5.3 Junta General, integrada pel president,
els tres vicepresidents i dos representants per a
cada ens consorciat.

5.4 Consell d’Administració, integrat pel
president, els tres vicepresidents, dos vocals re-
presentants de la Generalitat de Catalunya –un
del departament competent en matèria de cul-
tura i l’altre del departament competent en
matèria de turisme–, dos vocals representants
del Consell Comarcal de la Terra Alta, tres vo-
cals representants dels municipis consorciats de
la Terra Alta a la Junta General i tres vocals re-
presentants dels municipis consorciats de la
Ribera d’Ebre a la Junta General.

Article 6
Seran funcions de la Junta General:
a) Aprovar el pressupost del Consorci i ra-

tificar les seves modificacions.
b) Aprovar les taxes o preus públics per a la

prestació de serveis.
c) Aprovar la tramitació d’expedients d’ope-

racions de crèdit.
d) Aprovar l’inventari i els comptes generals.
e) Aprovar el programa general d’activitats

del Consorci.
f) Aprovar el Reglament de Règim Interior

del Consorci.
g) Aprovar la modificació dels presents Es-

tatuts.
h) Aprovar el quadre de llocs de treball del

Consorci i acceptar herències, legats i donaci-
ons.

i) Nomenar els membres del Consell d’Ad-
ministració.

j) Disposar i alienar béns i drets del Consorci
amb les limitacions que determini la normati-
va vigent.

k) Dissoldre el Consorci.
l) Delegar funcions en el Consell d’Adminis-

tració.
m) Proposar el nomenament dels responsa-

bles de les àrees tècniques a la Generalitat de
Catalunya.

n) Aprovar la incorporació dels nous mem-
bres del Consorci.

Article 7
7.1 Són atribucions del president:
a) Ostentar la representació del Consorci.
b) Elaborar i executar el pressupost dintre

dels límits que li marquen els presents Estatuts.
c) Exercitar accions judicials i administratives

en cas d’urgència. A ratificar pel Consell d’Ad-
ministració.

d) Aprovar amb caràcter inicial la plantilla
de personal i nomenar, separar i sancionar el
personal que la integri.

e) Aprovar la contractació d’obres i serveis
que no ultrapassin l’import del 10% dels recur-
sos ordinaris o afectin més d’un exercici econò-
mic, i d’acord amb les bases d’execució del pres-
supost.

f) Autoritzar despeses amb els límits esta-
blerts a les bases d’execució del pressupost.

g) Ordenar pagaments de conformitat amb
les bases d’execució del pressupost.

h) Exercitar les funcions que li deleguin tant
la Junta General com el Consell d’Administra-
ció, així com aquelles altres que la legislació del
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règim local atribueixi al president de l’entitat
local o no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan
per aquests Estatuts.

7.2 El president podrà delegar les funcions
previstes als apartats b), d) i e) en els vicepre-
sidents.

7.3 El president podrà crear un Consell
Assessor, on participaran els tres vicepresidents
del Consorci, i que estarà format per entitats o
institucions relacionades amb l’objecte d’aquest
Consorci.

Article 8
Els vicepresidents ostentaran amb caràcter

executiu les funcions que els deleguin el presi-
dent, la Junta General o el Consell d’Adminis-
tració.

Article 9
9.1 Són funcions del Consell d’Administra-

ció:
a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost i

sotmetre’l a l’aprovació de la Junta General així
com les modificacions que durant l’exercici si-
guin considerades procedents.

b) Elevar a la Junta General a través del seu
president les propostes d’actuació que consideri
més adients per a la millor eficàcia en la gestió
del Consorci.

c) Exercitar accions judicials i administrati-
ves.

d) Delegar al president o als vicepresidents
les funcions que es considerin adients.

e) Ratificar els acords o actuacions del pre-
sident que no siguin competència exclusiva de
la Junta General.

9.2 El Consell d’Administració emetrà un
informe del Compte General i de Patrimoni. El
compte general, que serà preparat per la Inter-
venció del Consorci, serà sotmès a la correspo-
nent informació pública i posterior aprovació
per part de la Junta General.

CAPÍTOL II
Estructura administrativa del Consorci

Article 10
Aquest òrgan tècnic estarà integrat per l’es-

tructura que consideri oportuna la Junta Gene-
ral. Els seus responsables seran nomenats per
la Generalitat de Catalunya i a proposta de la
Junta General del Consorci.

El Reglament de règim intern regularà la seva
composició i funcions.

En els òrgans del Consorci on participin, ho
faran amb veu i sense vot.

Article 11
El Consorci tindrà un secretari i un interven-

tor, que assistiran amb veu i sense vot a les re-
unions dels diferents òrgans col·legiats. Amb-
dós llocs seran coberts per qui exerceixi aquestes
funcions en el Consell Comarcal de la Terra
Alta.

CAPÍTOL III
Sessions i acords

Article 12
La Junta General farà les seves sessions, or-

dinàries o extraordinàries, en el domicili soci-
al del Consorci.

Es reunirà en sessió ordinària una vegada al
semestre, i en sessió extraordinària sempre que
ho consideri necessari el president o a petició
d’una tercera part dels membres amb dret a vot.

Article 13
Per a la vàlida realització de les sessions, en

primera convocatòria, o en segona una hora
després de la primera, serà necessària l’assistèn-
cia de la tercera part dels seus membres amb dret
a vot. No es podrà celebrar sessió sense l’assis-
tència del president o del secretari, o de qui le-
galment els substitueixi.

Article 14
L’ordre del dia de cada sessió serà fixat pel

president i es repartirà als membres de la Jun-
ta General, junt amb la convocatòria, que es
cursarà, almenys, amb dos dies d’antelació, tant
si és sessió ordinària com si és extraordinària.

Article 15
Els acords es prendran per majoria simple

dels membres presents amb dret a vot. I pel que
no es disposi en aquests Estatuts, serà d’aplicació
la legislació vigent sobre règim local. En tot cas
aquest article quedarà sotmès als quòrums de
majoria que es determinen en l’article 47 de la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de reforma de
la Llei 7/1985, de règim local.

TÍTOL III
Règim econòmic i financer

Article 16
El règim econòmic i financer del Consorci

serà l’establert a la normativa vigent per a les
entitats de caràcter local, d’acord amb la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, i el Reial decret 500/
1990, de 20 d’abril.

Article 17
Per a la realització dels seus fins, el Consor-

ci disposa dels recursos següents:
a) Aportacions dels consorciats.
b) Rendiments dels seus serveis.
c) Subvencions, donacions i altres ingressos

de dret públic o privat.
d) Emprèstits i préstecs.

Article 18
Els acords del Consorci que suposin aporta-

cions de caràcter extraordinari per part dels ens
consorciats o modificació dels percentatges as-
senyalats per a les aportacions ordinàries han de
ser ratificats per cadascun dels ens que resultin
obligats. Aquests percentatges seran acordats
pel Consell d’Administració per a la seva vali-
desa i aprovats per cadascun dels ens consorci-
ats.

Article 19
19.1 El Consorci elaborarà i aprovarà un

pressupost anual que s’ajustarà a la normativa
vigent sobre comptabilitat pública.

El president procedirà a l’elaboració i corres-
ponent aprovació de l’avantprojecte del pressu-
post davant del Consell d’Administració, el qual
l’elevarà a la Junta General per a la seva apro-
vació.

El mateix procediment administratiu es dispo-
sa per a les possibles modificacions de pressupost
que siguin de menester durant l’exercici.

19.2 El règim de comptabilitat i de rendició
de comptes del Consorci s’adaptarà a les dispo-
sicions vigents sobre la comptabilitat pública
local.

TÍTOL IV
Modificació dels Estatuts

Article 20
La modificació dels presents Estatuts, que

correspon a la Junta General, ha de ser ratifi-
cada per les entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats que per a l’apro-
vació.

TÍTOL V
Aprovació i dissolució del Consorci

Article 21
Per a l’entrada en vigor d’aquests Estatuts

caldrà la seva aprovació per parts dels ens con-
sorciats i la tramitació prevista en la normativa
vigent.

La vigència d’aquest Consorci s’estableix per
deu anys, prorrogables pel mateix període si cap
de les entitats que l’integren sol·licita, abans de
2 mesos de finalitzar el termini de vigència
d’aquest, que no es prorrogui.

Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produi-

rà mitjançant acord de la Junta General, entre
d’altres causes, per alguna de les següents:

a) Per disposició legal.
b) Per compliment de la seva finalitat, o per

impossibilitat de compliment.
c) Mutu acord dels ens consorciats.
d) Impossibilitat de continuar-ne el funcio-

nament.
e) Per incompliment de l’objecte.
f) Per transformació del Consorci en un al-

tre ens.
g) Per separació d’algun dels membres, si

amb això el Consorci esdevé inoperant.
22.2 Cadascun dels ens consorciats podrà

separar-se del Consorci, sempre que faci un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis
mesos d’antelació, que estigui al corrent en el
compliment de les obligacions i compromisos
anteriors i que en garanteixi el compliment dels
pendents.

Un cop rebut el preavís de separació d’algun
membre, es reunirà la Junta General per tal
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatu-
tàries i pressupostàries oportunes o, eventual-
ment, la dissolució del Consorci.

Article 23
23.1 Per poder acordar la dissolució és ne-

cessari el vot de la majoria absoluta dels mem-
bres de la Junta General, i ha de ser ratificat pels
òrgans competents dels diferents membres.

23.2 L’acord de dissolució ha de contenir els
criteris de liquidació del Consorci, i també la
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns
i drets, així com determinar l’assumpció de les
obligacions respectives. També s’haurà de fer la
previsió de destinació dels béns dipositats als
diferents centres d’interpretació que es vagin
creant als municipis consorciats.
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23.3 Així mateix, l’acord de dissolució ha de
determinar la destinació del personal del Con-
sorci a les plantilles respectives dels ens consor-
ciats, amb respecte de tots els seus drets.

(05.165.150)

RESOLUCIÓ
PRE/2003/2005, de 23 de juny, per la qual es con-
voca concurs públic de concessió d’ajuts a pro-
jectes d’investigació i estudi en matèria de joventut
a Catalunya, així com d’ajuts a la formació es-
pecialitzada per a joves investigadors en matè-
ria de joventut a Catalunya amb càrrec als pres-
supostos dels exercicis 2005 i 2006.

El Decret 193/2004, de 20 de febrer, de segona
modificació del Decret 296/2003, de 20 de de-
sembre, de creació, denominació i determina-
ció de l’àmbit de competències dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i el Decret 195/2004, de 24 de febrer,
de reestructuració parcial del Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
adscriuen la Secretaria General de Joventut a
la Secretaria General del Conseller en Cap, la
denominació de la qual ha estat substituïda per
Secretaria General del Conseller Primer pel
Decret 51/2005, de 5 d’abril, de reestructuració
parcial del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4076,
de 23.2.2004; DOGC núm. 4079, de 26.2.2004,
i DOGC núm. 4359, de 8.4.2005).

El Decret 184/2000, de 24 de maig, de rees-
tructuració del Departament de la Presidència,
en concret, els articles 19 i següents, reguladors
de les funcions i l’estructura de la Secretaria
General de Joventut, atribueixen a aquest òr-
gan la direcció, el seguiment i la supervisió d’ac-
tuacions en l’àmbit juvenil (DOGC núm. 3152,
d’1.6.2000).

Atesa l’Ordre PRE/275/2005, de 7 de juny,
d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts
a projectes d’investigació i estudi en matèria de
joventut a Catalunya, així com d’ajuts a la for-
mació especialitzada per a joves investigadors
en matèria de joventut a Catalunya (DOGC
núm. 4411, de 22.6.2005);

D’acord amb tot l’exposat,

RESOLC:

—1 Obrir convocatòria pública per a la con-
cessió d’ajuts a projectes d’investigació i estu-
di en matèria de joventut a Catalunya així com
d’ajuts a la formació especialitzada per a joves
investigadors en matèria de joventut a Cata-
lunya, corresponent a l’any 2005.

—2 L’atorgament dels ajuts previstos en aques-
ta convocatòria, com també l’objecte, les con-
dicions, la finalitat, els criteris de valoració, els
requisits de participació i la documentació es
regeixen per l’Ordre PRE/275/2005, de 7 de juny,
d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts
a projectes d’investigació i estudi en matèria de
joventut a Catalunya així com d’ajuts a la for-
mació especialitzada per a joves investigadors
en matèria de joventut a Catalunya (DOGC
núm. 4411, de 22.6.2005).

—3 Els imports màxims per atendre les sol·-
licituds dels ajuts que es convoquen mitjançant
aquesta Resolució són:

Per als projectes d’investigació i estudi en
matèria de joventut a Catalunya, la quantitat
màxima inicial disponible es de 36.000,00 euros.
D’aquest import, 18.000,00 euros van a càrrec
a la partida pressupostària D/480080800/4551 del
centre gestor PR/08 dels pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2005, i un
import de 18.000,00 euros van a càrrec del pres-
supost de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2006.

Per a la formació especialitzada per a joves
investigadors en matèria de joventut a Cata-
lunya, la quantitat màxima inicial disponible és
de 12.000,00 euros. D’aquest import, 3.720,00
euros van a càrrec a la partida pressupostària D/
480080800/4551 del centre gestor PR/08 dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2005, i un import de 8.280,00 euros va a
càrrec del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya per a l’any 2006.

La distribució dels ajuts a la formació espe-
cialitzada per a joves investigadors en matèria
de joventut a Catalunya d’aquesta convocatò-
ria és la següent:

Un ajut per a l’estada de formació a l’estran-
ger amb una dotació màxima de 1.650,00 euros
a càrrec del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2005.

Tres ajuts per fer les actuacions d’investiga-
ció previstes en projectes de tesis doctorals,
cadascun dels quals té una dotació màxima de
3.450,00 euros.

Els crèdits inicials disponibles indicats als
apartats anteriors es podran modificar amb
subjecció a la normativa vigent.

—4 El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució de convocatò-
ria al DOGC.

—5 Per als projectes d’investigació i estudi en
matèria de joventut a Catalunya, els temes s’han
de centrar en l’anàlisi de la situació dels joves
catalans pel que fa a emancipació i participació.

—6 Correspon a la Secretaria General de Jo-
ventut la tramitació dels ajuts a projectes d’in-
vestigació i estudi en matèria de joventut a Ca-
talunya, així com dels ajuts a la formació espe-
cialitzada per a joves investigadors en matèria
de joventut a Catalunya i, la resolució, a la per-
sona titular de la Secretaria esmentada, prèvia
proposta de la persona titular de la Subdirecció
General de Joventut, d’acord amb els informes
que emeten les juntes d’avaluació previstes a les
bases 6 dels annexos 1 i 2 de l’Ordre PRE/275/
2005, de 7, de juny.

—7 Les resolucions finals dels procediments
d’aquesta convocatòria es faran públiques al
tauler d’anuncis de la Secretaria General de Jo-
ventut, de les coordinacions territorials de Jo-
ventut i a la web de la Secretaria General de
Joventut com a màxim en el termini de sis me-
sos des de la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria. Paral·lelament, s’ha de comunicar a
les persones interessades per correu certificat si
la seva sol·licitud ha estat acceptada o no. Sens
perjudici de l’obligació de resoldre, si en el ter-
mini de sis mesos des de la data de publicació
de la convocatòria no hi ha hagut cap resolució
expressa, es considerarà desestimada la sol·li-

citud, de conformitat amb l’article 94.1, regla
tercera, del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, en re-
lació amb l’article 23 de la Llei 23/2002, de 18 de
novembre, d’adequació de procediments admi-
nistratius en relació amb el règim de silenci ad-
ministratiu i el termini de resolució i notificació.

—8 Contra les resolucions que posen fi als
procediments de sol·licitud dels ajuts a projec-
tes d’investigació i estudi en matèria de joven-
tut a Catalunya, així com dels ajuts a la forma-
ció especialitzada per a joves investigadors en
matèria de joventut a Catalunya, que no exhau-
reixen la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada da-
vant el mateix òrgan que l’ha dictat o davant la
persona titular del departament competent en
matèria de joventut, en un termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la data en què rep
la notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

En cas de produir-se la desestimació de la
sol·licitud per silenci, cosa que no exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el ma-
teix òrgan que l’havia d’haver resolt i notificat
o la persona titular del departament competent
en matèria de joventut, en un termini no supe-
rior a tres mesos, comptat des de l’endemà en
què s’hauria d’haver produït la notificació,
d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, potestativament, recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dic-
tada en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la notificació, de conformitat amb
el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. O bé directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de la seva publi-
cació, d’acord amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 23 de juny de 2005

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller primer

(05.171.209)

RESOLUCIÓ
PRE/2004/2005, de 22 de juny, de segona ampli-
ació del crèdit per a les subvencions per a acti-
vitats de funcionament ordinari de les entitats del
teixit associatiu juvenil, per a projectes associa-
tius d’especial interès social promoguts per en-
titats del teixit associatiu juvenil i per a projectes
d’especial rellevància adreçats a joves, promo-
guts per entitats de serveis sense afany de lucre,
corresponents a l’any 2005, convocades per la Re-
solució PRE/299/2005, de 9 de febrer.


