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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI Exp: 2018/217 de la resolució provisional de la convocatòria de
subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona a persones individuals i
microempreses per a l'afavoriment de la continuïtat empresarial.

En ús de les facultats delegades per acord de la Comissió de Govern, la Primera Tinència
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, en data 21 de setembre de 2018, ha resolt:
Atorgar amb caràcter provisional, de conformitat amb la Base reguladora 11.3 de la
convocatòria de subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a persones empresàries
individuals i microempreses per a l’afavoriment de la continuïtat empresarial, aprovada per la
Comissió de Govern en sessió de data 24 de maig de 2018, les subvencions a favor de les
persones i pels imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 1,
condicionat, si escau, a la presentació de la documentació preceptiva indicada; denegar amb
caràcter provisional les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex
número 1 pels motius que hi figuren; notificar a les persones interessades l’esmentada
proposta de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, al Tauler d’Edictes, a la Gaseta municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Barcelona, tal com es preveu en la base 14 que regeix la present convocatòria de
subvencions; atorgar un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, a comptar des
del dia següent d’aquesta publicació. Igualment, amb independència de la facultat de
presentar al·legacions, atorgar el mateix termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la
documentació acreditativa requerida; informar a les persones interessades que la resolució
d’atorgament provisional no crea cap dret a favor de les persones beneficiàries proposades
davant l’Ajuntament de Barcelona mentre no s’hagi notificat l’atorgament definitiu de la
subvenció.
Barcelona 25 de setembre de 2018. El secretari delegat, Angel Pascual Oliva.
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