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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts

ANUNCI d'esmenes de les bases reguladores i de la convocatòria per a 
l'atorgament de subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat 
de les dones de la ciutat de Barcelona en el marc de l'estratègia contra la 
feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per als anys 2020 i 
2021. 

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 10 de setembre de 2020, ha adoptat el 

següent acord:

"Esmenar, de conformitat amb l'article 109.2. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'apartat vuitè de les bases 

reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat 

de les dones de la ciutat de Barcelona en el marc de l'estratègia contra la feminització de la 

pobresa i la precarietat (2016-2024), i l'apartat cinquè de la convocatòria de subvencions de 

caràcter pluriennal per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de 

l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per als anys 

2020 i 2021, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 16 de juliol de 2020, en el 

sentit que s'indica en el document annex que consta a l'expedient. Publicar les esmenes al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal; i, establir un termini de 

presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de les 

esmenes de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

ANNEX

Al primer paràgraf de l'apartat 8, Valoració dels projectes, de les Bases reguladores per a 

l'atorgament de subvencions pluriennals en el marc de l'estratègia contra la feminització de la 

pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona,

On diu:

"Per a la valoració tècnica del document bàsic 2 es tindrà en compte l'adequació del projecte 

a uns criteris de valoració generals, que mai podran superar els 4 punts, i a uns criteris de 

valoració específics.

Ha de dir:

"Per a la valoració tècnica del document bàsic 2 es tindrà en compte l'adequació del projecte 

a uns criteris de valoració generals, que mai podran superar els 4,5 punts, i a uns criteris de 

valoració específics."

A l'apartat 5. Requisits dels projectes, de la Convocatòria de subvencions de caràcter 

pluriennal per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de 
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l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per als anys 

2020 i 2021,

On diu:

"Que les activitats programades es duguin a terme entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de 

desembre del 2021 (els projectes presentats de durada de curs escolar es consideren 

projectes anuals, no pluriennals)."

Ha de dir:

"Que les activitats programades es duguin a terme entre l'1 de setembre del 2020 i el 31 

d'agost del 2021."
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