ANUNCI
En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l’article
43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, ES FA PÚBLIC el contingut del text íntegre del Decret d’Alcaldia de 27 d’agost de 2020:

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l'article 13.1 i 26.2, apartat d), de la Carta municipal de
Barcelona, i d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local,
Atès l’establert a l’article 10 de la llei 40/2015 de Règim Jurídic dels Sector Públic
DISPOSO
PRIMER.- AVOCAR la competència delegada a la Comissió de Govern per Decret d’Alcaldia de data 15
de juny de 2019 (S1/D/2019-1305) consistent en aprovació de les bases i les convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’autorització de la despesa
corresponent.
SEGON.- MODIFICAR la clàusula 8.1 de les bases reguladores particulars i convocatòria per a
l’atorgament de les subvencions per a incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les
activitats afectades per la crisis de la COVID-19, aprovades per Comissió de Govern en data 28 de maig
de 2020, en el sentit d’establir el termini de presentació de sol·licituds en quatre mesos que s’iniciarà a
partir del dia següent al de la seva aprovació definitiva.
Barcelona, 27 d’agost de 2020.
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Que degut a la greu situació que esta patint el sector comercial derivada de la pandèmia del COVID-19, i
les dificultats en les gestions que estan tenint per la presentació de les sol·licituds com a conseqüència de
la gran incertesa sorgida amb motiu dels brots epidèmics de la pandèmia originats als mesos de juliol i
agost al nostre país, les mesures adoptades per a la contenció d’aquests, sumat al fet que el termini de
presentació s’ha produït durant el període de vacances, es considera necessari ampliar en dos mesos el
termini de presentació de les sol·licituds per l’atorgament de les subvencions per a incentivar la rebaixa
dels lloguers.

Data 2-9-2020

D’acord amb el que s’estableix en el punt 8.1 de les esmentades bases particulars i convocatòria, el
termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos, que es van iniciar l’endemà de l’aprovació definitiva
esdevinguda el dia 2 de juliol de 2020. Per tant el termini de presentació finalitza el dia 3 de setembre
d’enguany.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En data 7 de juliol de 2020 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la desestimació
de les al·legacions presentades durant, el termini de 10 dies hàbils, d’informació pública, conforme l’acord
de la Comissió de Govern celebrada el dia 2 de juliol de 2020, i van aprovar-se definitiva de les BASES
PARTICULARS I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER INCENTIVAR LA
REBAIXA DE LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS A LES ACTIVITATS AFECTADES PER LA
CRISIS DE LA COVID-19, aprovades inicialment per acord de la Comissió de Govern celebrada en sessió
de 28 de maig de 2020.

A

DECRET D'ALCALDIA de 27 d’agost de 2020, pel qual s’amplia dos mesos el termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions per a incentivar la rebaixa de lloguers
dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID-19
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