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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI d’aprovació inicial de les Bases de les subvencions i la convocatòria
de l'Ajuntament de Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes
de la ciutat afectats pel cessament de l'activitat o la davallada de l'activitat
econòmica (Programa Autono+ Barcelona).
La Comissió de Govern, en sessió del dia 30 d’abril del 2020, ha adoptat el següent acord:
Aprovar inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de l’Ajuntament de
Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de
l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona).
Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient als efectes que preveu la disposició
addicional tercera del RD463/2020, per subvencionar-se situacions derivades de l’estat
d’alarma i resultar necessari per a la protecció del col·lectiu de treballadors i treballadores
autònomes de la ciutat, i aplicar, per aquestes raons d’interès públic, la tramitació d’urgència
al procediment d’aquest Programa de subvencions, d’acord amb l’article 33 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, reduint a la meitat els terminis no suspesos, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
Ordenar la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència
d’aquest anunci en la Gaseta Municipal.
Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir de la seva
publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Aprovar definitivament aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.
Obrir, el termini per la presentació de sol·licituds, des de l’aprovació definitiva de les bases,
fins el dia 30 de setembre de 2020.
Designar BARCELONA ACTIVA SAU SPM entitat col·laboradora, d’acord amb el previst en
l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
l’article 18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei i
actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona a tots els efectes relacionats amb
la subvenció, lliurarà i distribuirà els fons públics als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de
la subvenció i farà les anotacions pertinents d’entrada com a ingrés i sortida com a despesa
en el seu compte d’explotació.
Barcelona, 30 d’abril de 2020. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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