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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
OTROS ENTES
AGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE BARCELONA
ANUNCIO sobre la modificación del artículo 15.3 de la Normativa de becas, aprobada el 4 de diciembre de
2009.
La Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha adoptat, en sessió celebrada en data 17 de
desembre de 2018 el següent acord:
“APROVAR la modificació de l'article 15.3 de la Normativa de Beques, aprovada el 4 de desembre del 2009 en
el sentit de:
On deia:
15.3. L'1 de gener de cada any s'aplicarà a l'import de la dotació econòmica de les beques l'augment
corresponent a l'IPC estatal de l'any anterior, sempre i quan l'IPC sigui amb valors positius i, sempre que
existeixi crèdit suficient i la durada de la segona anualitat i següents de la beca, sigui superior a sis mesos.
Ha de dir:
15.3. L'1 de gener de cada any, s'aplicarà a l'import de la dotació econòmica de les beques l'augment
corresponent a l'IPC estatal de l'any anterior, sempre i quan l'IPC sigui amb valors positius i, existeixi crèdit
suficient.
Les cotitzacions de la seguretat social dels becaris també s'actualitzaran a 1 de gener, per l'import que
estableixi l'autoritat competent en matèria de seguretat social.
SOTMETRE aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies hàbils per la presentació de reclamacions i
suggeriments; TENIR-LO per definitivament aprovat en cas que no s'hi presentin reclamacions ni suggeriments
i, PUBLICAR aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

L'expedient de modificació de la plantilla de personal de l'ASPB resta exposada al públic al Servei de Gestió
Econòmica i Recursos Humans i Organització (Àrea Recursos Humans) de l'Agència de Salut Pública de
Barcelona, Plaça Lesseps, 1, 5a planta, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per l'esmentat termini de 15
dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar-ho i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 17 de desembre de 2018

Marta Salamero i García
Secretària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
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