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Dilluns, 18 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de resolució d'atorgament i denegació provisional de la convocatòria per a sol·licitar i atorgar subvencions a les 
entitats dedicades a l'àmbit de la justícia global i la cooperació internacional, en la modalitat d'intervencions en contextos  
d'emergència i postemergència (modalitat A5) de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2016

De conformitat amb l'article 59.6 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions  
públiques i  de procediment  administratiu  comú,  i  de la  base 12a de les Bases reguladores per sol·licitar  i  atorgar  
subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit  de la Justícia Global i  la Cooperació Internacional,  publicades en el 
Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona de 24 de març de 2016, i amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a 
l'anunci de la convocatòria publicat en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 d'abril  de 2016, ES FA 
PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució d'atorgament i denegació provisional del President 
de l'òrgan col·legiat, juntament amb els annexos que formen part de la resolució provisional.

També es donarà publicitat en el tauler d'edictes electrònics a través de la seu electrònica municipal.

A  l'endemà  d'aquest  anunci  s'obrirà  un  termini  de  deu  dies  hàbils  per  a  que  les  entitats  esmenin,  si  escau,  la 
documentació indicada a l'Annex 1 i la reformulació del projecte, així com per a la presentació d'al·legacions. La no 
presentació  de  la  documentació  requerida  en  el  termini  fixat  comporta  la  denegació  automàtica  de  la  subvenció 
sol·licitada.

Aquesta resolució provisional  només es publica amb la  finalitat  de donar  compliment  a  la  base 12a de les Bases 
reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Justícia Global i la Cooperació 
Internacional, aprovades definitivament per la Comissió de Govern el 17 de març de 2016, i de conformitat amb l'art 
59.6.b) de la llei 30/1992 de 26 de novembre. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit, i només s'autoritza l'ús 
d'aquestes dades amb les finalitats previstes per la Llei 38/2003.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA 
GLOBAL,  EN  LA  MODALITAT  D'INTERVENCIONS  EN  CONTEXTOS  D'EMERGÈNCIA  I  POSTEMERGÈNCIA 
(MODALITAT A5) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L'ANY 2016.

En ús de les facultats delegades, la Presidència resol:

ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base 12a de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar 
subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit  de la Justícia Global i  la Cooperació Internacional,  i  la convocatòria 
aprovada  per  la  Comissió  de  Govern  en  sessió  de  data  7  d'abril  de  2016,  les  subvencions  en  els  àmbits 
d'INTERVENCIONS EN CONTEXTOS D'EMERGÈNCIA I POSTEMERGÈNCIA (modalitat A5) a favor de les entitats i  
pels  imports  que es concreten en  els  documents assenyalats  com a annex número 1,  condicionat,  si  escau,  a  la 
preceptiva presentació de documentació que s'establirà en la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona; NOTIFICAR a les entitats interessades l'esmentada proposta de resolució provisional mitjançant 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu la base 12a que regeix la present convocatòria de 
subvencions;  ATORGAR un termini  de 10 dies hàbils per a presentar  al·legacions, a comptar des del  dia següent 
d'aquesta  publicació.  Igualment,  amb independència  de la  facultat  de  presentar  al·legacions,  ATORGAR el  mateix 
termini  de  10  dies  hàbils  per  a  la  presentació  de  la  documentació  acreditativa  ja  referenciada  en  la  declaració 
responsable signada per les entitats interessades. Tanmateix, INFORMAR a les entitats interessades que la resolució 
d'atorgament provisional no crea cap dret a favor de l'entitat beneficiària proposada davant l'Ajuntament de Barcelona 
mentre no s'hagi notificat l'atorgament definitiu de la subvenció; INADMETRE a tràmit les sol·licituds relacionades en els 
documents assenyalats com a annex número 2 pels motius que hi figuren; INFORMAR a les entitats interessades que 
l'anterior resolució d‘inadmissió de les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com a annex número 2 
exhaureix la via administrativa i contra aquesta pot recórrer potestativament en reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, 
en el termini d'un mes comptat des de la publicació de la present resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos 
comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de sis mesos a comptar des de la data en què es produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient; INFORMAR a les entitats interessades que un cop es tingui constància de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província es publicarà en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Barcelona. C
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Dilluns, 18 de juliol de 2016

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds a ATORGAR PROVISIONALMENT en l'àmbit d'INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA I POSTEMERGÈNCIA (modalitat A5).

NIF Nom Denominació Codi subvenció Número
d'expedient

Puntuació Total Import proposat Reformulació a aportar Documentació a aportar

G81164105 FUNDACIÓN ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE

HUERTOS URBANOS:MEJORANDOLA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL
BIENESTAR DE LAS FAMÍLIAS

16S05974-001 0000000233 77,00 49.979,24 EUR Nom representant a la instància.
Incorrecte. Ha de coincidir amb la persona.
Acreditada  al  certificat  digital.  Presentar 
esmena.

G59437756 ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

PROTECCIÓ DELS INFANTS AFECTATS
PEL CONFLICTE ENTRE ISRAEL I
PALESTINA

16S05976-001 0000000234 64,00 49.999,35 EUR

G62083357 NOVA, CENTRE PER LA
INNOVACIÓ SOCIAL

CRISI MEDITERRÀNIA: LA JOVENTUT,
CLAU EN LA COHESIÓ SOCIAL

16S05978-001 0000000236 60,50 43.982,21 EUR Partides A.I.3, A.I.5, A.I.6
sobredimensionades.

Nom representant a la instància.
Incorrecte. Ha de coincidir amb la persona.
Acreditada  al  certificat  digital.  Presentar 
esmena.

ANNEX 2.

Sol·licituds INADMESES a tràmit en l'àmbit d'INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA I POSTEMERGÈNCIA (modalitat A5).

NIF Nom Denominació Codi subvenció Número d'expedient Motiu inadmissió
G28838001 MOVIMIENTO POR PAZ

DESARME Y LIBERT
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN A POBLACIÓN SIRIA
CON DISCAPACIDAD

16S05977-001 0000000235 Sol·licitar una quantia superior a l'establerta en la convocatòria

Barcelona, 11 de juliol de 2016
El secretari general, Jordi Cases Pallarès

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
12

38
0


		2016-07-15T13:31:56+0200
	


15/07/2016
13:31:56




