Vistes les actuacions precedents, la que sotasigna formula la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ per delegació de Presidència de l'ICUB de data 27 de juliol de 2021 a la Gerència
de l’Institut de Cultura de Barcelona:
APROVAR, per tal de compensar l’escurçament dels terminis a causa d’incidències tècniques de
la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a
inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes
d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona de l’any 2021, aprovada per la Gerència de
l’Institut de Cultura de Barcelona en data 12 de juliol de 2021 (BOPB 19.07.2021), l’ampliació del
termini final de presentació de sol•licituds i documentació requerida establert en el dia 6 de
setembre de 2021 a la base 8 de la convocatòria, fins al dia 15 de setembre de 2021, de
conformitat amb allò disposat per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, i
per la Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOPB de
data 4 de gener de 2011..
ORDENAR la publicació de la present modificació a les Bases mitjançant la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 2 de setembre de 2021

https://bop.diba.cat
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La Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona, per resolució de data de 1 de
setembre de 2021, ha aprovat l’ampliació del termini de sol·licituds fins el dia 15 de
setembre de 2021 de la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i
comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de
Barcelona de l’any 2021, tal i com segueix:

Data 6-9-2021

ANUNCI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

INSTITUT DE CULTURA
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