
 

 1 

RESOLUCIÓ D’AMPLIACIÓ DE TERMINI 
 
CONCESSIÓ DELS AJUTS A LA CREACIÓ D’EL GRANER, FÀBRICA DE CREACIÓ, 
PER A L’ANY 2020 (Convocatòria exp. F19-364) 
 
 
 
En relació amb l’expedient de concessió dels ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica 
de Creació, per a l’any 2020 (Convocatòria exp. F19-364), en data 24 de desembre 
de 2019 es va publicar la resolució per la qual la Directora del Consorci Mercat de les 
Flors concedia, de conformitat amb el veredicte del Jurat, i sens perjudici del tràmit 
d’audiència que havia de seguir aquest acte, els ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica 
de Creació, per a l’any 2020, a les persones i per les modalitats que consten a 
l’esmentada resolució. 
 
Així mateix, a l’esmentada resolució s’atorgava un termini de 10 dies hàbils, segons 
l’establert al punt 10 de la convocatòria, per tal que els interessats podessin 
presentar al·legacions i, en el cas dels beneficiaris provisionals, presentar els 
certificats conforme es troben al corrent en el compliment de les obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, resta d’Administracions 
i amb la Seguretat social. En cas que el beneficiari proposat sigui una persona 
jurídica, caldrà que aporti justificant conforme aquesta ha estat creada amb uns 
objectius i finalitats coincidents amb l’ajut que es proposa concedir-li. 
 
L’esmentat termini finalitza en data 13 de gener de 2020 i a l’empara de l’article 32 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i a la vista de la sol·licitud presentada per tres dels 
interessats/des,  
 
RESOLC: 
 
Ampliar el termini de 10 dies hàbils de què disposen els interessats i les interessades 
seleccionats/des per a la concessió dels ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica de 
Creació, per a l’any 2020 (Convocatòria exp. F19-364) per a presentar els certificats 
conforme es troben al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, resta d’Administracions i amb 
la Seguretat social, en 5 dies hàbils més, finalitzant definitivament el termini 
esmentat el proper dilluns, 20 de gener de 2020. 
 
Barcelona, 13 de gener de 2020. 
 
 
Àngels Margarit Viñals 
Directora 
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