El tercer tinent d’Alcaldia i president de la Comissió, Sr. Jaume Asens i Llodrà, en data 18 de desembre de 2018, ha resolt:
ATORGAR amb caràcter definitiu, i FER PÚBLICA, en compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de l’article 43 i
45 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb la base catorzena de les Bases
reguladores de la convocatòria per a atorgar subvencions per a l’arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i
comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018, aprovades per la Comissió de Govern de 12 d’abril de 2018, les subvencions que
corresponguin a favor de les entitats i pels imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 1; NOTIFICAR als interessats l’esmentada
proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base catorzena que regeix la present
convocatòria de subvencions; ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; INFORMAR que 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.
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Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les esmentades Bases particulars, i de conformitat a l’article 43 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit, i només s'autoritza l'ús d'aquestes dades amb les finalitats previstes per la Llei 38/2003.
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També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Data 27-12-2018

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l’article 43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de les Bases particulars reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions destinades a l’arranjament i
adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018,
aprovades per la Comissió de Govern de 12 d’abril de 2018, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució provisional del President de
la Comissió, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.
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A
CASA DE LOS
NAVARROS

G08489213

CENTRO ARAGONES
DE BARCELONA
CENTRE COMARCAL
LLEIDATA

G08399917

Puntuació
Total
6,550

Import
proposat
18.403,00

18S06671001

0000000874

5,200

11.005,00

en base a la
puntuació obtinguda

18S06647001
18S06648001

0000000884

7,000

907,50

0000000885

6,450

20.008,56

en base a la
puntuació obtinguda
en base a la
puntuació obtinguda

18S06649001

0000000886

9,000

40.000,00

G08502544

CENTRO ASTURIANO
DE BARCELONA

MESURES D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I CONDICIONAMENT
DE L'AIRE I CLIMATITZACIÓ
REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA
DEL EDIFICIO ACTUAL

G08538068

CASA REGIONAL
MURCIA Y ALBACETE

REFORMA I ADEQUACIÓ
INTERIORS

18S06667001

0000000887

9,050

30.969,25

V08538910

CENTRO ARAGONÉS
DE SARRIÀ

MILLORES SALES D'ACTIVITATS,
INSONORITZACIÓ I ACCESIBILITAT

18S07583001

0000001598

9,200

25.837,50

Justif. Import atorgat
en base a la
puntuació obtinguda

en base a la
puntuació obtinguda i
topall màxim del punt
4.3 de la convocatòria
Atès la tipologia de
les obres
d'insonorització i
acccessibilitat d'acord
amb la base 9
Atès la tipologia
d'acccessibilitat
d'acord amb la base 9

https://bop.diba.cat

G08386138

INSTAL·LACIÓ D'UN APARELL
ELEVADOR EXTERIOR PER
MINUSVALIES
ADEQÜACIÓ D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DE L'ASSOCIACIÓ
CASA DELS NAVARRESOS
SUBSTITUCIÓ COBERTES

Num.
Expedient
0000000739
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AGRUPACIO
CULTURAL SAUDADE

Codi.
Subvenció
18S06475001
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G08983256

Denominació

Data 27-12-2018

Nom

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Annex 1
NIF

Barcelona, 19 de desembre de 2018

La Secretària delegada de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència,
Maribel Fernández Galera
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