
Dilluns, 12 d'agost de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI

De conformitat amb el decret de Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 15 de juliol de 2013, i en 
compliment d’allò que disposen els articles 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al 
públic les Bases i alhora s’efectua la convocatòria per a sol·licitar l’atorgament de les subvencions per a la cooperació  
en  la  modernització  de  les  llibreries  de  la  ciutat  de  Barcelona,  mitjançant  la  incorporació  de  noves  tecnologies 
destinades a la venda, la realització d’obres de millora que reverteixin en una millor qualitat del servei, l’adquisició de 
productes,  mobiliari  o instal·lacions relacionats  directament amb la  venda, o bé la realització  d’obres destinades al 
compliment normatiu pel que fa a seguretat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i que duguin a terme 
la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

L’exposició es realitza per un termini de vint dies a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions i suggeriments.

El  termini  per  presentar  sol·licituds  en  aquesta  convocatòria  s’iniciarà  el  dia  següent  de  la  finalització  del  termini 
d’informació  pública  d’aquestes  bases,  en  el  cas  que  no  es  presentin  al·legacions  i  es  considerin  definitivament 
aprovades, i finalitzarà el dia 14 de setembre de 2013, inclòs.

L’expedient romandrà exposat al públic a les dependències de la Secretaria de l’Institut de Cultura de Barcelona, ubicat 
al Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.

Barcelona, 19 de juliol de 2013
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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