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Dijous, 19 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de resolució d'atorgament definitiu de la convocatòria de subvencions per a sol·licitar i atorgar subvencions a  
les entitats dedicades a l'àmbit de la cooperació internacional 2015

De conformitat amb 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 tretzena de les Bases reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a 
l'àmbit de la Cooperació Internacional, publicades en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona de 2 de juliol de 
2012,  i  amb càrrec al  crèdit  pressupostari  detallat  a l'anunci  de la convocatòria publicat  en el  Butlletí  Oficial  de la 
Província  de  28  de  gener  de  2015,  ES FA PÚBLIC I  ES NOTIFICA el  contingut  del  text  íntegre  de  la  resolució 
d'atorgament i denegació definitiva del President de l'òrgan col·legiat, juntament amb els annexos que formen part de la 
resolució definitiva.

També es donarà publicitat en el Tauler d'Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Aquesta resolució només es publica amb la finalitat de donar compliment a la base tretzena de les Bases reguladores  
per  sol·licitar  i  atorgar  subvencions  a  les  entitats  dedicades  a  l'àmbit  de  la  Cooperació  Internacional,  aprovades 
definitivament per la Comissió de Govern el 9 de maig de 2012, i de conformitat a 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  D'ATORGAMENT  DEFINITIU  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  SOL·LICITAR  I  ATORGAR 
SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEDICADES A L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2015.

En ús de les facultats delegades al president de la comissió de valoració per decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 
2015,  i  vist  l'informe  proposta  de  resolució  d'atorgament  definitiu  del  director  de  Justícia  Global  i  Cooperació 
Internacional de data 12 de novembre de 2015, la Presidència RESOL:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base tretzena de les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions 
a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional, i la convocatòria aprovada en comissió de govern en 
sessió de data 21 de gener de 2015, les subvencions en els àmbits de Cooperació al Desenvolupament, Cooperació al 
Desenvolupament a Ciutats Específiques i Educació per al Desenvolupament, a favor de les entitats i pels imports que 
es concreten en els documents assenyalats com a annex número 1; NOTIFICAR a les entitats interessades aquesta 
resolució definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal com estableix la base tretzena de 
les Bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions; ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal 
de fer efectiva aquesta resolució; INFORMAR que aquest acte exhaureix la via administrativa, contra el qual es pot 
interposar  recurs potestatiu de reposició  davant l'òrgan que l'ha adoptat  en el  termini  d'un mes comptat  des de la 
publicació  de  la  resolució,  o  es  pot  interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  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 
els 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 és pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Continua en la pàgina següent
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Dijous, 19 de novembre de 2015

ANNEX 1.
Subvencions a atorgar definitivament.

Cooperació al Desenvolupament.

MODALITAT A3A - PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT – CAPACITATS PRODUCTIVES GÈNERE ANUALS

NIF Entitat Nom del projecte Codi. Subven. Puntuació Import total projecte Proposta a atorgar any 1 Proposta a atorgar any 2
G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ PROMOCIÓN DE 35 INICIATIVAS EMPRESARIALES 

JUSTAS DE MUJERES EN PALESTINA
15S04582-001 70,50 104.829,92 EUR 45.000,00 EUR

Ciutats Específiques.

MODALITAT B1P - PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT - CIUTATS ESPECÍFIQUES PLURIANUALS.

NIF Entitat Nom del projecte Codi. Subven. Puntuació Import total projecte Proposta a 
atorgar any 1

Proposta a 
atorgar any 2

G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ MEJORA DEL ACCESO DE LA ADOLESCENCIA EN LA HABANA 15S04605-001 82,50 183.500,00 EUR 71.000 EUR 71.000 EUR

Barcelona, 13 de novembre de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

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