
Dilluns, 15 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI

En compliment de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l'article 59.6 i 60 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i de la Base 12 de les Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a finançar projectes d'inversió en 
tecnologia de la informació i comunicació per l'any 2015, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10 
de setembre de 2015, amb càrrec a l'estat d'ingressos i despeses de l'Institut de Cultura de Barcelona per a l'any 2015,  
ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA l'error material comès en la resolució definitiva.

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a la a la Base 12 de les Bases reguladores i 
convocatòria de subvencions per a finançar projectes d'inversió en tecnologia de la informació i comunicació per l'any 
2015, aprovades per la Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de data 2 de setembre de 2015 i de conformitat  
a l'article  59.6 b) de la llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del  
Procediment Administratiu Comú.

En ús de les facultats establertes als Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona, el president ha adoptat la següent 
resolució en data 28 de gener de 2016:

RECTIFICAR, d'acord amb el disposat a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic de les  
Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú,  detectat  en  la  resolució  definitiva  d'atorgament  de 
subvencions  per  a  inversions  en  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  a  la  realització  de  projectes 
d'innovació i experimentació per l'any 2015 l'error material, deduïble de les dades de l'expedient, en el sentit de:

"On diu que la quantitat atorgada al projecte "Projecte d'exposicions i cicles d'activitats" de l'entitat "CFD Barcelona ", 
amb NIF G66427162 és de 2.520,00 EUR, ha de dir 1.815,00 EUR.

I  on diu  que la quantitat  atorgada al  projecte "Esquerdes" de l'Associació  RuidoPhoto amb NIF G64219454 és de 
1.815,00 EUR, ha de dir 2.520,00 EUR".

NOTIFICAR als interessats aquesta resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en el web de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Contra aquest acte no cap interposar cap recurs, sens perjudici de que els interessats conforme al previst a l'art. 107.1 
de la llei 30/112, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú,  pugui  al·legar  oposició  al  present  acte  per  a  la  seva  consideració  en  la  resolució  que  posi  fi  al  present 
procediment.

Barcelona, 4 de febrer de 2016
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot

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