ANUNCI

RECTIFICAR la convocatòria 2019 per a l’atorgament de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals
de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona
en els apartats 6 i 7 de la mateixa en quant a la forma de presentació de les sol·licituds. PUBLICAR-LA al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la
Gaseta Municipal.

Base 6. Documentació a aportar, on diu:
Les entitats i associacions sol·licitants hauran de presentar a les oficines del Registre General de l'Ajuntament de
Barcelona o a les oficines del Registre General dels districtes a partir del dia següent al de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i fins a 20 dies hàbils després de la mateixa, la documentació que
a continuació es detalla:

Pàg. 1-1

https://bop.diba.cat

En compliment de l'esmentat Acord, i d'acord amb les Bases de la Convocatòria per a l'atorgament de
subvencions per l'arranjament i adequació dels locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i
comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per l'any 2019 aprovades per la Comissió de
Govern en data 10 d'abril de 2019, es procedeix a publicar l’objecte de la rectificació.

A

La Comissió de Govern, en sessió de 16 de maig de 2019, ha adoptat el següent Acord:

CVE 2019020082

Ha de dir:
Les entitats i associacions sol·licitants hauran de presentar de forma telemàtica, a través del portal de
tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (ajuntament.barcelona.cat/tràmits), a partir del dia següent al de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i fins a 20 dies hàbils després de la mateixa,
la documentació que a continuació es detalla:

El formulari de sol·licitud normalitzat es podrà obtenir a la pàgina web ajuntament.barcelona.cat
Ha de dir:
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'aquesta subvenció s'hauran de presentar a través de la
seu electrònica de l'Ajuntament a l'adreça http://ajuntament.barcelona.cat, accedint dins de l’apartat Seu
electrònica, al Registre electrònic (ajuntament.barcelona.cat/tràmits).
Igualment, la documentació de sol·licitud a presentar es pot consultar i descarregar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.
Es manté el termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria, essent del 20 de maig al 17 de juny de 2019, ambdós inclòs.

Barcelona, 28 de maig de 2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'aquesta subvenció s'hauran de presentar mitjançant el formulari
normalitzat a les oficines del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o a les oficines del Registre General
dels districtes.

Data 5-6-2019

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds, on diu:

B

La Secretària delegada de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència,
Maribel Fernández Galera
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