“Durant el procediment d'atorgament de la subvenció, l'òrgan instructor podrà proposar la modificació de les condicions o forma de realització de
l'activitat proposada per el/la sol·licitant; en aquest cas haurà de sol·licitar l'acceptació de la persona beneficiària. Aquesta acceptació s'entendrà
atorgada si en la proposta de modificació s'exposen de forma clara les variacions i la persona beneficiària no manifesta la seva oposició dins del
termini de quinze dies hàbils, a comptar des la notificació de la proposta i sempre que, en tot cas, no resultin danys a tercers”.
D’acord amb aquesta base s’anuncia la modificació de la base 3.2 de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per
a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 als projectes del sector cultural de la ciutat de Barcelona, on diu: “a partir de l’entrada en vigor
de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020” ha de dir “a partir de l’entrada en
vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de març de 2021”.
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Secretària Delegada de l’ICUB
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Com a conseqüència de la situació derivada de l’emergència sanitària produïda per la COVID-19, i per adaptar la convocatòria
mencionada a algunes de les afectacions que estan patint els projectes presentats a causa de la situació de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, s’anuncia la modificació del termini d’execució de sol·licituds establert a la convocatòria. La base 6.3 de la
convocatòria estableix el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb la resolució de Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de15 de desembre de 2020, s’aprova la modificació de
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI
SANITÀRIA COVID-19 ALS PROJECTES DEL SECTOR CULTURAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA, publicada al BOPB en data 12 de juny
de 2020, que es publica tot seguit.
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