“APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a l’atorgament de
subvencions per a la Transformació Digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona.
ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes
electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci
a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del
dia següent al de l’esmentada publicació i, APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin
formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.
Les
Bases
Generals
es
podran
consultar
en
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/subvencions, i es podrà examinar l’expedient
de referència, que romandrà exposat al públic en el departament jurídic de la Gerència de l’Àrea
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el
termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà, en el registre general d’aquest Ajuntament, les
al·legacions que es considerin oportunes pels interessats legítims.”

https://bop.diba.cat

On diu:
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ANUNCI

CVE 202110011785

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, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i de les Bases generals per a l’atorgament de les subvencions per a la transformació digital del
comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona, i aprovades en data 4 de febrer de 2021. ES FA PÚBLIC
I ES NOTIFICA que s’ha detectat error material en quant a la consulta a través de l’enllaç electrònic
establert per a poder consultar aquestes bases generals, publicades en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 9 de febrer de 2021.
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ANUNCI d’esmena de la publicació de les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a
la Transformació Digital del Comerç i de la Restauració de la ciutat de Barcelona

Barcelona,15 de febrer de 2021
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La Secretària delegada
Beatriz Julve Suero

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a l’atorgament de
subvencions per a la Transformació Digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona.
ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes
electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci
a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del
dia següent al de l’esmentada publicació i, APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin
formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.
Es podrà examinar l’expedient de referència de les Bases Generals, que romandrà exposat al públic en el
departament jurídic de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Plaça Sant
Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà, en el
registre general d’aquest Ajuntament, les al·legacions que es considerin oportunes pels interessats
legítims”.
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