Nom

Denominació

Núm.
Expedient

Mod.

Puntuació
Total

Import
proposat

G79408852

METGES DEL
MÓN

Dona! Una oportunitat
per teixir futurs, 20182019

0000000091

A.b

7,045

Aprovada
exercici 2018

33.550,36

G79408852

METGES DEL
MÓN

Dona! Una oportunitat
per teixir futurs, 20182019

0000000091

A.b

7,045

Aprovada
exercici 2019

37.997,68

Justificació Import
atorgat

Documentació a
aportar

El projecte presenta una bona
proposta formativa, innovadora.
No obstant concentra tot el
projecte en una sortida laboral
molt concreta i específica .
El projecte presenta una bona
proposta formativa, innovadora.
No obstant concentra tot el
projecte en una sortida laboral
molt concreta i específica .

https://bop.diba.cat

A
Resolució

1

B

NIF

Pàg. 1-3

ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base dotzena de les bases reguladores i la convocatòria específica de subvencions per part de l’Ajuntament de
Barcelona per a la realització de projectes per millorar l’accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona, a favor de les entitats i particulars i pels
imports que es concreten en el document assenyalats com llistat d’aprovats (annex número 1), condicionat, si escau, a la preceptiva presentació de documentació establerta;
NOTIFICAR als interessats l’esmentada proposta de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base dotzena que
regeix la present convocatòria de subvencions, i atorgar-los 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 realitzada pels interessats; INFORMAR als interessats 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; INFORMAR als interessats que la present resolució d’atorgament provisional no crea cap dret a favor del beneficiari
proposat front l’Ajuntament de Barcelona mentre no s’hagi notificat l’atorgament definitiu de la subvenció; INFORMAR als interessats que podran al·legar la seva oposició contra
aquest acte tràmit en la resolució que posi fi al procediment, en els terminis establerts en l’article 112 de la llei 39/2015, d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques; INADMETRE A TRÀMIT les sol·licituds relacionades que es concreten en el document assenyalats a l'annex 2; INFORMAR a les persones interessades
que respecte a la declaració de no admissió de les sol·licituds relacionades a continuació, aquest acte exhaureix la via administrativa i contra aquest 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 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 als interessats 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; FACULTAR als titular de la direcció
responsable dels programes per donar compliment a allò establert a les bases reguladores d’aquesta convocatòria, quant a la reformulació del projecte.

CVE 2018022068

En ús de les facultats delegades per decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2015 la Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI, adopta la següent resolució
provisional en data 23 de maig de 2018:

Data 4-6-2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER A MILLORAR L’ACCÉS ALS DRETS SOCIALS I
LABORALS DE LES TREBALLADORES SEXUALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

8.100,00

G61556460

ASSOCIACIÓ
ESTEL-TAPIA

TAMBÉ HI SÓN

0000000093

A.b

5,050

Aprovada
exercici 2019

11.400,00

G64404213

FUNDACIÓ
SURT,
FUNDACIÓ DE
DONES, F

Presentació
sunbvenció projecte
DIMO

0000000094

A.b

9,030

Aprovada
exercici 2018

185.351,25

G64404213

FUNDACIÓ
SURT,
FUNDACIÓ DE
DONES, F
GENERA ASSOC
DEFENSA
DRETS DONES
EX

Presentació
sunbvenció projecte
DIMO

0000000094

A.b

9,030

Aprovada
exercici 2019

185.351,25

projecte amb un impacte
important a la població a la que
va dirigida

PROSTITUCIÓ DES
D'UNA
PERSPECTIVA DE
DRETS - INTEGRAS
2018-2019
PROSTITUCIÓ DES
D'UNA
PERSPECTIVA DE
DRETS - INTEGRAS
2018-2019
CREANT
TRANSINÈRGIES:
PROJECTE
D'APODERAMENT
DE
TREBALLADORES
SEXUALS TRANS
CREANT
TRANSINÈRGIES:
PROJECTE
D'APODERAMENT
DE
TREBALLADORES
SEXUALS TRANS
ATENCIÓ I
ASSESSORAMENT A
DONES QUE
EXERCEIXEN EL
TREBALL SEXUAL A
ESPAIS T

0000000096

B

8,740

Aprovada
exercici 2018

55.468,76

0000000096

B

8,740

Aprovada
exercici 2019

55.468,76

0000000101

B

6,020

Aprovada
exercici 2018

7.425,00

És un projecte integral dirigit a
les dones que exerceixen a
espais tancats, és innovador
afegeix a la proposta un
diagnòstic sobre violències.
És un projecte integral dirigit a
les dones que exerceixen a
espais tancats, és innovador
afegeix a la proposta un
diagnòstic sobre violències.
És un projece innovador, de
parells,dirigit a dones trans que
exerceixen a espais tancats.
Posa l'accent en la salut sexual.

0000000101

B

6,020

Aprovada
exercici 2019

8.775,00

0000000102

B

8,450

Aprovada
exercici 2018

40.640,38

G63156541

G63156541

GENERA ASSOC
DEFENSA
DRETS DONES
EX

G59447201

ASSOCIACIO
STOP SIDA

G59447201

ASSOCIACIO
STOP SIDA

Q2866001G

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

L'entitat té experiència en
inserció laboral, però ara inicia
projectes més centrats en
treballadores sexuals. Hi ha poc
impacte.
L'entitat té experiència en
inserció laboral, però ara inicia
projectes més centrats en
treballadores sexuals. Hi ha poc
impacte.
projecte amb un impacte
important a la població a la que
va dirigida

A

Aprovada
exercici 2018

https://bop.diba.cat

5,050

Justificacions pedents
d'anys anteriors. Codis
16S06146, 16S06149,
16S06146, 16S06149
Justificacions pedents
d'anys anteriors. Codis
16S06146, 16S06149,
16S06146, 16S06149

Transparència

És un projece innovador, de
parells,dirigit a dones trans que
exerceixen a espais tancats.
Posa l'accent en la salut sexual.

Transparència

El projecte ofereix atenció
integral a les dones que
exerceixen en espais tancats,
presenta un impacte important
en la població que aten

AEAT,TGSS,IMH

Pàg. 2-3

A.b

CVE 2018022068

0000000093

Data 4-6-2018

TAMBÉ HI SÓN

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ASSOCIACIÓ
ESTEL-TAPIA

2

B

G61556460

COORDINADORA
INSERCIO
SOCIO-LABORAL

NIF

8,450

Aprovada
exercici 2019

45.521,22

El projecte ofereix atenció
integral a les dones que
exerceixen en espais tancats,
presenta un impacte important
en la població que aten

0000000103

A.b

8,500

Aprovada
exercici 2018

40.000,00

0000000103

A.b

8,500

Aprovada
exercici 2019

40.000,00

el projecte ofereix un servei
personalitzat d'acompanyament i
mentoria que recull
acuradament les
interseccionalitats del treball
sexual
el projecte ofereix un servei
personalitzat d'acompanyament i
mentoria que recull
acuradament les
interseccionalitats del treball
sexual

Nom

R5800587G

OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR PROV CRI

R5800587G

OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR PROV CRI

Denominació
DONA I PROSTITUCIÓ: FORMACIÓ
SOCIO-LABORAL
Projecte Portes Endins

Num.
Expedient

Modalitat

0000000092

A.a

0000000095

A.a

A

G61879383

B

AEAT,TGSS,IMH

https://bop.diba.cat

COORDINADORA
INSERCIO
SOCIO-LABORAL

0000000102

Pàg. 3-3

G61879383

ATENCIÓ I
ASSESSORAMENT A
DONES QUE
EXERCEIXEN EL
TREBALL SEXUAL A
ESPAIS T
DISPOSITIU
ESPECIAL
D'ACOMPANYAMENT
PER A LA
INCORPORACIÓ AL
MERCAL LABORAL
DISPOSITIU
ESPECIAL
D'ACOMPANYAMENT
PER A LA
INCORPORACIÓ AL
MERCAL LABORAL

Motiu inadmissió
Presentació de la instància de sol·licitud FORA
DEL TERMINI establert.
Presentació de la instància de sol·licitud FORA
DEL TERMINI establert.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 30 de maig de 2018
Secretaria delegada, M.Isabel Fernández Galera

CVE 2018022068

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Data 4-6-2018

Q2866001G

B

3
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