Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica

ANUNCI
La Comissió de Govern, en sessió de data 23 de juliol de 2020, ha adoptat el següent acord:

Ampliar la dotació pressupostària destinada a la modalitat 3 FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT AL
TERRITORI en 750.000 euros, quedant el pressupost final d’aquesta modalitat fitxat en 1.000.000 d’euros i la
destinada a la modalitat 6: MODELS AGROALIMENTARIS SOSTENIBLES I CONSUM RESPONSABLE en 200.000
euros, quedant el pressupost final d’aquesta modalitat fixat en 500.000 d’euros i el pressupost global de la convocatòria
en 2.710.000 euros;
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PUBLICAR la modificació de les bases i de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.

CVE 2020036345

Tramitar amb caràcter d’urgència, d’acord amb allò que es preveu a l’article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el
procediment d’atorgament de subvencions d’aquest programa, per tal que no es frustri l'objecte perseguit per les bases
i poder fer efectius els pagaments dintre de l’exercici pressupostaria i en conseqüència, reduir a la meitat els terminis
regulats als article 9.1, 13.1, 13.2 de les bases, que queden fitxats en cinc dies hàbils en cadascun dels casos i a
l’article 13.3, que queda reduït a vuit dies hàbils;

Data 10-12-2020

APROVAR la modificació de les bases i de la convocatòria 2020 per a la concessió de subvencions en el marc del
Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori, aprovada per Comissió de Govern del dia 12 de
març del 2020, modificada a 4 de juny del 2020, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat
a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica, promoure l’ús dels
recursos endògens dels territoris per desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, fent
la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, per tal de:

A

AUTORITZAR la despesa de 950.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700-48901-43311 del pressupost 2020;

Beatriz Julve Suero
Secretaria delegada
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Barcelona, 3 de desembre del 2020
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