AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT DE CULTURA

ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present resolució mitjançant la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a notificació
dels sol·licitants dels ajuts, d’acord amb la Base 15 de la Convocatòria i article 23.2.m
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ORDENAR L’ANUL·LACIÓ de la despesa autoritzada de 200.000,00 euros.”

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s'haurà d'interposar recurs
d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú, en
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de setembre de 2021
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“ANUL·LAR, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Convocatòria
d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’impost sobre béns
immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç
cultural de caràcter privat, 2021, aprovada per resolució de la Gerència de l’Institut de
Cultura de Barcelona de data 29 d’abril de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 5 de maig de 2021, atenent la indicació de la Base de Dades
Nacional de Subvencions de 10 de juny de 2021, relativa a la no adequació a la
legalitat dels esmentats ajuts, que no poden ser objecte de subvenció per ser
considerats beneficis fiscals, d’acord amb l’article 9.1 i 60 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i 2.4.g) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i contraris també
a la doctrina del Tribunal Suprem en la STS 1979/2014, quan a l’efecte jurídic real
d’aquestes subvencions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb la Resolució de la Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona
de data 21 de juliol de 2021, s’anul·la la Convocatòria d’ajuts sobre l’import equivalent
a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments
culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, 2021, aprovada per
Resolució de la Gerència de l’ICUB de 29 d’abril de 2021 (BOPB 5.05.2021), es
notifica als sol·licitants dels ajuts, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant el
present anunci l’esmentada Resolució, que a la seva part dispositiva diu literalment:

A

ANUNCI

B

La secretària delegada
Montserrat Oriol i Bellot
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