BUTLLETÍ OFICIAL

Núm. 23 / Pàg. 76

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

26 / 1 / 2008

Administració Local
Barcelona
ANUNCI
Convocatòria de concurs públic per a la
concessió de subvencions per a la realització
dactivitats i serveis en els àmbits temàtics de
cultura, esports, educació, salut pública,
acció social, dones, joventut, drets civils, participació ciutadana, associacionisme, immigració, civisme i convivència i medi ambient,
de districte i de ciutat, per a lany 2008.
En compliment del decret de lAlcaldia de
22 de gener de 2008, sobre convocatòria de
concurs públic per a la presentació de
sol·licituds de subvencions per a lany 2008,
per als àmbits i les modalitats que sespecifiquen a les Bases reguladores daquestes subvencions publicades en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona de 14 de desembre de 2007 (núm. 299, pàgs. 31 a 40).
Termini. El termini de presentació de
sol·licituds siniciarà a partir de lendemà del
de la publicació daquest anunci i finalitzarà
el dia 28 de febrer de 2008. Sempre que sigui
possible, la sol·licitud per concórrer als
àmbits i les modalitats daquesta convocatò-

ria es formalitzarà en limprès normalitzat
que es facilitarà a les dependències que
consten en les Bases i al web dInternet de
lAjuntament de Barcelona, a ladreça
http://www.bcn.cat.
Tramitació. Per a la tramitació de les
sol·licituds serà preceptiu que saporti la
documentació que es detalla a larticle 7 de
les Bases i es presenti a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes,
Gerències o Instituts i que es relacionen al
final de les referides Bases, sens perjudici del
que disposa larticle 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La tramitació dels expedients i la seva
resolució sefectua segons es disposa a les
bases reguladores.
Resolució i notificació. La resolució sha
dadoptar en el termini màxim de tres mesos
a partir de lendemà de lacabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats.
Contra la resolució, que posarà fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràc-
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ter potestatiu, recurs de reposició en el termini dun mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin
convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que
shagi notificat una resolució expressa, sentendrà desestimada la sol·licitud datorgament de subvenció.
Publicitat. Al final del procediment es
donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant lexposició daquestes al tauler danuncis de lOAC de Sant Miquel
(Plaça Sant Miquel, 4) i al web dInternet de
lAjuntament de Barcelona, a ladreça
http://www.bcn.cat.
Quan es tracti de subvencions per un
import superior a 3.000 EUR, es publicaran
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Aplicació pressupostària i quanties. Per
atendre les sol·licituds corresponents als
àmbits i les modalitats subvencionables, es
van autoritzar les despeses amb càrrec a les
partides pressupostàries i estats de previsions
de despeses de lexercici de 2008 que es
detallen a continuació:

489.15§ 41410#

Barcelona, 23 de gener de 2008.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
022008002021
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188.000,00§ 08.01§
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