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Dimarts, 8 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de resolució definitiva d'atorgament i denegació de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions 
per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l'any 2014

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 4a de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a  
nivell de ciutat i districtes, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de desembre de 2012, i 
amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a l'anunci de la convocatòria publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 20 de gener de 2014, en els àmbits temàtics de la convocatòria per l'any 2014, ES FA PÚBLIC I ES  
NOTIFICA el contingut dels textos íntegres de les resolucions definitives d'atorgament i denegació dels Presidents de 
les Comissions d'àmbit ciutat i districte, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.

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

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a la base 4a de les Bases per sol·licitar i 
atorgar subvencions a l'Ajuntament de Barcelona per a activitats i serveis de districte i de ciutat aprovades mitjançant 
Comissió de Govern de data 19 de desembre 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.

COMISSIONS D'ÀMBIT CIUTAT:

COMISSIÓ DE L'ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

RESOLUCIÓ  DEFINITIVA  D'ATORGAMENT  I  DENEGACIÓ  DEL  PRESIDENT  DE  LA  COMISSIÓ  DE  L'ÀREA 
D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la 
següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar 
subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, 
les subvencions en l'àmbit de comerç de proximitat i promoció econòmica, a favor de les entitats i particulars i pels 
imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles  
subvencions que sigui procedent, atorgar-los un termini de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la 
subvenció, o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o l'acceptació expressa de la subvenció, tots 
aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del 
termini  s'entendrà  que  l'interessat  no  accepta  la  subvenció.  DENEGAR  amb  caràcter  definitiu  les  sol·licituds 
relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; NOTIFICAR als interessats 
l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la 
base 4ta de les Bases reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present 
resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar  
directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de dos mesos comptats  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 Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de sis mesos a comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en l'àmbit temàtic de comerç de proximitat i  
promoció econòmica i àmbit territorial de ciutat.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF. C
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Aquesta relació no conté dades.

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en l'àmbit temàtic de Comerç de Proximitat i Promoció Econòmica i àmbit territorial de ciutat.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G61816674 NOVA ASS. DEL C. DEL CARME, VIRREINA CALENDARI CARME COMERÇ 2015 Ob11 1.240,00 620,00 E, F

COMISSIONS D'ÀMBIT DISTRICTE:

COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
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que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de Ciutat Vella.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import

 a Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons  els  codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

Q5855589G I.B. MILA I FONTANALS CINEMA EN CURS Aa 01 14S02075-001 5.94 1.000,00
G63828792 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'OSTIA FESTES  POPULARS  I  TRAICIONALS  DEL  BARRI  (ARBRE, 

CASTANYADA I ENTERRAMENT S
Ab 01 14S00780-001 4.56 500,00

G64997331 ASSOC. COMERCIANTS RAMBLA RAVAL FESTA MAJOR A LA RAMBLA DEL RAVAL Ab 01 14S02459-001 6.50 850,00
G64997331 ASSOC. COMERCIANTS RAMBLA RAVAL 6 MOSTRA D'ARROSSOS DEL MÓN A LA RAMBLA DEL RAVAL Ab 01 14S02460-001 5.99 1.000,00
G65054660 ASSOCIACIÓ DONES GITANA DEL CARRER 

DE LA CERA
CHAVÍS INFORMATICA Ab 01 14S04188-001 4.99 840,00

G65608614 ASS. COMERCIANTS I AMICS RAVAL VERD FESTA MAJOR DE RAVAL VERD Ab 01 14S02313-001 6.72 850,00
G65608614 ASS. COMERCIANTS I AMICS RAVAL VERD CINEMA I GASTRONOMÍA A LA FRESCA Ab 01 14S02311-001 6.42 1.250,00
Q5855589G I.B. MILA I FONTANALS PRACTICA EXTRAESCOLAR DEL FUTBOLI DELS ESCACS Bi 01 14S02073-001 5.05 1.750,00
G63828792 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'OSTIA MANTENIMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AVV DE L'OSTIA EN 

ELS ESPAIS COMUNITARI
Ia 01 14S02293-001 4.50 600,00

G63941181 COMISSIO FESTA MAJOR DE LA BARCELON FESTA MAJOR BARCELONETA 2014 Ie 01 14S02298-001 4.20 3.500,00

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de Ciutat Vella.
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Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G62025796 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA POESIA C.ANT JOCS FLORALS DE CIUTAT VELLA Aa 01 3.500,00 1.000,00 E
G62025796 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA POESIA C.ANT REVISTA LITERARIA DELS AMICS DE LA POESIA Aa 01 4.500,00 1.000,00 E
G61816674 NOVA ASS. DEL C. DEL CARME, VIRREINA FESTA MAJOR DEL RAVAL AL CARRER DEL CARME Ai 01 1.480,00 740,00 C, E, F

COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. C
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ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de l'Eixample.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
Import

a Atorgar

Doc. a aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G64335318 VIS SAGRADA FAMÍLIA VIS MUSICAL Db 02 14S01443-001 6.16 300,00
G64335318 VIS SAGRADA FAMÍLIA VIS REIS Ea 02 14S01448-001 6.71 1.200,00
G64335318 VIS SAGRADA FAMÍLIA ENTREPARESIFILLS Ea 02 14S01447-001 6.66 1.000,00
G64335318 VIS SAGRADA FAMÍLIA ACOMPANYAMENT VISITES MÈDIQUES, PASSEIG I SUPORT AL CUIDADOR Eb 02 14S01449-001 6.96 250,00

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de l'Eixample.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

Aquesta relació no conté dades. C
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COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE GRÀCIA.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE GRÀCIA.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de Gràcia.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts Obtinguts Proposta
 Import

 a Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons  els  codis 
que  es  detallen  a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G62017421 ASSOCIACIO SOCIAL YAYA LUISA MENJAR CALENT A LA YAYA LUISA Ec 06 14S02754-001 6.15 1.000,00
G62017421 ASSOCIACIO SOCIAL YAYA LUISA AJUT ALS SENSE SOSTRE Ec 06 14S02753-001 6.16 1.000,00
R0800237J PARRÒQUIA SANT MIQUEL DELS SANTS CURS D'ESPLAI 2013-2014 Ga 06 14S02767-001 6.31 1.000,00
R0800237J PARRÒQUIA SANT MIQUEL DELS SANTS CAMPAMENTS D'ESTIU 2014 Ga 06 14S02766-001 6.31 1.000,00
G58883588 ASSOCIACIO A.R.A.P.D.I.S. HORT URBÀ Ja 06 14S02921-001 6.23 1.000,00
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ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de Gràcia.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G65509325 ASSOCIACIO ESPAI I LLEURE PROGRAMACIÓ SETMANAL D'ESPECTACLES FAMILIARS Ea 06 14.213,00 7.100,00 E

COMISSIÓ DEL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
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reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial d'Horta-Guinardó.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import

 a Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G61124632 FUTBOL SALA MONTPELAT TEMPORADA 2014-2015 HORTA CARMEL FS Bk 07 14S03402-001 5.02 400,00
G66212200 ASSOCIACIÓ PROJECTA TEATRE SOCIAL FOMENT DEL TEATRE JUVENIL AL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO Gb 07 14S03904-001 4.52 200,00

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial d'Horta-Guinardó.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona. C
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Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

Aquest annex no conté dades.

COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de Nou Barris.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import a
 Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G62256110 GRUP DE FOC DE NOU BARRIS PARTICIPACIÓ CABALGADA DE REIS Ab 08 14S00469-001 5.13 900,00
G62256110 GRUP DE FOC DE NOU BARRIS CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA Ab 08 14S00467-001 7.49 7.700,00
G62000617 ASOC. CULTURAL AMIGOS DE SAN FROILA FIESTAS DE SAN FROILÁN Ai 08 14S02264-001 6.45 3.000,00
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NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import a
 Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G64599715 CLUB ESPORTIU CANYELLES INTEGRACIO NENS I NENES IMMIGRANTS AL FUTBOL Bh 08 14S02275-001 4.12 1.500,00
G58502436 CLUB ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA FUTBOL FEMENINO AL BARRI Bk 08 14S02290-001 5.81 1.500,00
G63315071 AMPA E.B. CIUTAT DE MALLORCA ACTIVITATS PER ALS INFANTS I LES FAMILIES Ca 08 14S00306-001 4.69 800,00
G58324856 CENTRO CULTURAL ARTIST. MANUEL DE F ACTIVIDADES CULTURALES 2014 Ie 08 14S00494-001 5.28 6.400,00
G61652897 FEDERACIÓN ANDALUZA DE COMUNIDADES LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ASOCIATIVO 2014 Ie 08 14S00313-001 4.24 1.000,00

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de Nou Barris.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G62463492 CENTRE ESPORTIU UNIFICACIÓ CIUTAT MERIDIANA ESCOLA DE FUTBOL 7/11 Bi 08 55.000,00 3.000,00 E
G58199720 APA COL NAL CIUDAD CONDAL BARCELONA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL COLOGIO Ca 08 1.600,00 1.600,00 E

COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució: C
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ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de Sant Andreu.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import

 a Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

V62453253 CORAL AMIBA CANT CORAL Ab 09 14S03514-001 4.31 500,00
G61353520 BRUIXES I DIABLES DE BON PASTOR RENOVACIÓ LOCAL, BANDA, BESTIA I ATREZZO Ai 09 14S03802-001 6.82 600,00
G65823171 C.F. BESÓS BARÓ DE VIVER FOMENTAR AL DEPORTE Bb 09 14S02997-001 5.59 500,00
G58656323 SECCIO ESP.SANT JOAN DE MATA PROMOCIÓ, PRÀCTICA I COMPETICIÓ ESPORTIVA-BASQUETBOL Bk 09 14S03335-001 7.55 1.150,00
G63629067 AMPA CEIP EULÀLIA BOTA FOMENT DE LES ACTIVITATS DE L'AMPA Ca 09 14S03871-001 6.20 800,00
G61191755 ASSOCIACIO CASAL GENT GRAN BON PAST CASAL DE GENT GRAN BON PASTOR Ec 09 14S02823-001 8.20 3.000,00
G58387267 MIJAC SANT ANDREU ACTIVITATS CURS 2014-2014 "NO ET RENDEIXIS, CONEIX I ACTUA" Ga 09 14S03855-001 6.13 500,00
G58387267 MOVI.INFANTIL JUV.D'ACCIOCATOLICA D MIJAC TRINITAT VELLA Ga 09 14S04083-001 6.79 550,00
G58921883 ASSOC. COMISSIO FESTES SANT ANDREU FESTA MAJOR, HAIMA, CARNESTOLTES Ie 09 14S03847-001 7.70 16.050,00
G63902480 ASSOCIACIO EL BORRO PEL CONSUM ECOL PROMOCIÓ PER AL CONSUM RESPONSABLE I  SOSTENIBLE A SANT 

ANDREU DEL PALOMAR
Ja 09 14S03808-001 7.01 650,00
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ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de Sant Andreu.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTRE. GIBERT EL MÓN DE LA GIBERTETA I GIBERTET I DRAC BLAU Ai 09 2.300,00 1.000,00 E
G58727124 ASSOCIACIO P.A.C.P.MESTREE. GIBERT ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS Bi 09 37.750,00 3.000,00 E
G64550031 AEE IES DR. PUIGVERT PUIGENERATIONS'SPORT I PUIGVERTADA Bi 09 900,00 900,00 E
G58727124 AMPA ESCOLA MESTRE GIBERT I CAMINS FESTA DE LA SOLIDARITAT Ea 09 2.950,00 1.100,00 E

COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT I DENEGACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.

En ús de les facultats delegades a aquesta Presidència per decret de l'Alcaldia de 29 de gener de 2013 s'ha adoptat la següent resolució:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 4ta de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis a nivell de  
ciutat, i la convocatòria publicada el 20 de gener de 2014, les subvencions en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets 
civils, participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat,  
a favor de les entitats i particulars i pels imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1 i, tal com s'indica en l'annex, en aquelles subvencions que sigui  
procedent,  atorgar-los un termini  de 10 dies hàbils per que presentin l'acceptació expressa de la subvenció,  o la documentació referenciada en la declaració responsable i/o 
l'acceptació expressa de la subvenció, tots aquests requeriments a comptar des del dia següent d'aquesta publicació. En cas que no s'atorgui l'acceptació dins del termini s'entendrà 
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que l'interessat no accepta la subvenció. DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2 pels motius que hi figuren; 
NOTIFICAR als interessats l'esmentada resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí  Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 4ta de les Bases 
reguladores; i ORDENAR que s'iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que aquest acte que exhaureix la via administrativa, es 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 resolució, o es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en que és produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

ANNEX 1.

Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat àmbit 
territorial de Sant Martí.

Aquesta relació s'ha ordenat per programa i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom del projecte Programa Codi subvenció Punts 
Obtinguts

Proposta
 Import

 a Atorgar

Doc.  a  aportar 
(segons els codis 
que es detallen a 
peu de pàgina)

Codi  de 
subvenció 
pendent  de 
justificar

G61284006 CORAL GAUDI FINANÇAMENT PEL DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT CORAL GAUDI Aa 10 14S02357-001 7.00 500,00
G65724684 AMPA ESCOLA BRESSOL EL PETIT PRINCE ELS PETITS PRINCEPS I LES FAMILIES Ca 10 14S03303-001 5.63 1.000,00
V63344212 COORDINADORA D'ENTITATS EIX PRIM PROJECTE PER A LA ADMINISTRACIO CULTURAL COMUNITARIA Id 10 14S03598-001 5.73 23.000,00

ANNEX 2.

Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils,  
participació i associacionisme, medi ambient, civisme i convivència, foment d'activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica i persones amb discapacitat i àmbit  
territorial de Sant Martí.

Motiu de la denegació:

A – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
B – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.
C – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
D – Per no haver aportat la fotocòpia compulsada de la inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
E – Per tenir deutes amb l'AEAT.
F – Per tenir deutes ambla TGSS.
G – Per tenir deutes amb l'IMH (Hisenda Municipal).
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Dimarts, 8 de juliol de 2014

H – Per tenir subvencions pendents de justificar.
I – Per no tenir seu social a Barcelona.

Aquesta relació s'ha ordenat per àmbit temàtic i NIF.

NIF Persona Jurídica o Persona física Nom projecte Programa Import total del projecte Import sol·licitat Motiu de la denegació
G59978627 AMPA ESCOLA GRÈVOL EL NOU TRIMESTRAL Cb 10 5.000,00 2.500,00 E, F
G64832421 FEDERACIO CAT. UNIO DEM. PENSIO EBOOKS SENIOR Eb 10 24.467,00 18.200,00 H

Barcelona, 1 de juliol de 2014
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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