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ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base 13 de les Bases reguladores de la
convocatòria de subvencions destinades a l'arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites
en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona, i la convocatòria aprovada per la Comissió de
Govern en sessió de data 23 de maig de 2019, les subvencions a favor de les entitats i particulars i pels
imports que es concreten en els documents assenyalats com annex número 1, condicionat, si escau, a la
preceptiva presentació de documentació establerta en l’esmentat annex 1;
DENEGAR amb caràcter provisional les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com
annex número 1 pels motius que hi figuren;
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 13 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 realitzada pels interessats. Tanmateix, INFORMAR als
interessats que la resolució d’atorgament provisional no crea cap dret a favor del beneficiari proposat 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 annex número 2 pels
motius que hi figuren;
INFORMAR als interessats que l’anterior resolució d‘inadmissió de les sol·licituds relacionades en els
documents assenyalats com annex número 2, aquest acte 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 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;

Data 9-12-2019

Resolució provisional de la Convocatòria de subvencions destinades a l'arranjament i adequació de
locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a
l’any 2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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
Publiques, i de la base 13 de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i
adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona
i base 9.3 de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús
de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per l’any 2019, ambdues
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de juny de 2019, ES FA PÚBLIC I ES
NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament i denegació provisional de la Presidenta
de la Comissió, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.
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ANUNCI de resolució d’atorgament i denegació provisional de la convocatòria de subvencions
destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens
d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2019
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COMUNICAR que la present proposta de resolució, de conformitat amb el procediment de concessió regulat
a la base tretzena de la convocatòria publicada al BOPB en data 11.06.2019, tindrà caràcter de definitiva
sense necessitat de notificar-la respecte aquelles subvencions que estiguin proposades per a l’atorgament,
sempre i quan els seus sol·licitants no hagin estat requerits per presentar documentació acreditativa. De la
mateixa manera les resolucions provisionals de denegació de subvenció per requisits tècnics o per no haver
arribat a la nota mínima, respecte a les quals no s’hagin presentat al·legacions en el termini establert,
tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

Denominació

Codi.
Num.
Puntuació Resolució
Subven.
Expedient
Total
G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT
Substitució terra vestíbul i 19S16665-001 0000009844
8,400
Aprovada
sala gran d'activitats
juvenils d'Esclat
G61679049 FUNDACIÓ ESCOLTA
Adequació CRID
19S16667-001 0000009846
8,300
Aprovada
JOSEP CAROL
sostenible
G64854920 CENTRE CULTURAL SANT Adequació accesibilitat
19S16669-001 0000009848
9,200
Aprovada
VICENÇ SARRIA
serveis sanitaris esplai
F59197996 FEMAREC S.C.C.L.
Seguretat al nou espai
19S16670-001 0000009849
8,950
Aprovada
FEMAREC
G63519417 FUNDACIO PRIVADA
Adequació i millora de
19S16671-001 0000009850
7,700
Aprovada
PARE MANEL
l'espai de joc infantil i
juvenil
R0801288B IGLESIA EVANGELICA
Garantir la qualitat de
19S16674-001 0000009853
8,900
Aprovada
CECMAVI
vida i seguretat de les
persones usuàries
G58338583 FEDERACIO CATALANA
Canvi del motor de les
19S16676-001 0000009855
7,200
Aprovada
DE JOVES CAMBRES
persianes

Import Documentació
proposat
a aportar
7.500,00

7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00

5.206,26

1.851,30

Annex número 2
NIF

Nom

Denominació

Codi.
Num.
Subven.
Expedient
19S16672-001 0000009851

F66973348 A GRANEL, S.C.C.L.

Adequació de l'entrada al local

F60939956 COLECTIC SCCL

Millora qualitativa de les instal·lacions
del local social
Arreglem els locals de l'esplai, fem-lo
segur
Cambio cerramiento perimetral de una
tela de gallinero por red poliamida no

19S16678-001 0000009857
19S16779-001 0000010189

No ha presentat l'assegurança de
responsabilitat civil en relació al local
No ha presentat l'assegurança de
responsabilitat civil en relació al local
No ha presentat l'assegurança de
responsabilitat civil en relació al local
No ha presentat el document instància
degudament emplenat
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R5800211D PARROQUIA ESPERIT
SANT
R0800245C PARROQ M D MEDALLA
MIRACULOSA CPJ R

19S16677-001 0000009856

Motiu inadmissió
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Barcelona, 28 de novembre de 2019
La secretària delegada (p.d. 9-11-2018), Mª Victoria Moreno Ortiz
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