Es manté el termini de presentació de sol·licituds, essent el primer dia de presentació el dia
27 de desembre de 2018 i fins el 24 de gener de 2019, inclòs.
Barcelona, a 24 de desembre de 2018
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El secretari general
Jordi Cases i Pallarès

Data 2-1-2019

Igualment, s’esmena la Base 15ª de Valoració del projecte en el programa Hd- Subvencions
ordinàries per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base
voluntària on el criteri de “Nombre de nens i nenes en situació de vulnerabilitat participants
en el projecte que necessiten rebre un ajut econòmic, tenint en compte els requisits
esmentats” en lloc de 2,5 punts, la valoració és de 3,5 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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, i de les Bases particulars reguladores
per a sol·licitar i atorgar subvencions per a de la Convocatòria Ordinària de Subvencions per
a l'any 2019, aprovades en l’Acord de la Comissió de Govern en sessió de 5 de desembre de
2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 de desembre de
2018, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA que s'ha detectat l’error material en la base 8ª de la
quantia de la subvenció i conceptes subvencionables essent que el programa Ha- Promoció
a la Infància és publica amb un import màxim per sol·licitud de 9.000 €, essent el correcte
que aquest programa Infància- modalitat a) no té topall econòmic.
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ANUNCI d’esmena de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per
a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019
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