AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT DE CULTURA

A la base 8, on s’indica: “Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2019 o realitzarles durant l’any 2020 i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2020”, ha de dir: “Haver realitzat les
inversions referides a la base 2 durant l’any 2019 o realitzar-les durant l’any 2020 i finalitzar-les
abans del 30 de juny de 2021”.
A la base 21.3 on diu: "El termini màxim per a la justificació de les subvencions rebudes serà el 28 de
febrer de 2021", ha de dir: "El termini màxim per a la justificació de les subvencions rebudes serà el
30 de setembre de 2021”.

ORDENAR la publicació de la present modificació de la Convocatòria mitjançant la inserció del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província
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APROVAR, per tal d’adaptar la Convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d’estudis
d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació
d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l’any 2019 (BOPB
03.07.2019), a les mesures de flexibilització contemplades pel DECRET D'ALCALDIA de 22 d'abril de 2020,
relatiu a les mesures aplicades als procediments de subvencions derivades de la declaració de l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la modificació de les
bases 8 i 21.3 de l’esmentada convocatòria, en el sentit següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb la resolució de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 3
de desembre de 2020, que aprova la modificació de determinades bases de la Convocatòria
de subvencions per a inversions per a la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació
de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic
dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l’any 2019 (BOPB
03.07.2019), es publica tot seguit el text de la mateixa:

A

ANUNCI

B

Barcelona, 4 de desembre de 2020
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