En data 28 de desembre de 2020, i vist l’informe tècnic d’esmena d’error material a la Resolució definitiva
de la convocatòria general de subvencions 2020, emès per la Cap del Departament d’Atenció a la Família
i la Infància de l’Institut, en data 24 de desembre de 2020 i vist l’informe jurídic emès per la Cap del
Departament Jurídic i Secretària Delegada de l’IMSS, de data 28 de desembre de 2020, la Presidenta de
la Comissió de Valoració de l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, ha
adoptat la següent resolució: ESMENAR, en base al disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resolució de data 18 de
desembre de 2020 d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de
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En data 23 de desembre de 2020, i vist l’informe tècnic d’esmena d’error material a la Resolució definitiva
de la convocatòria general de subvencions 2020, emès per la Cap del Departament d’Atenció a la Família
i la Infància de l’Institut, en data 22 de desembre de 2020 i vist l’informe jurídic emès per la Cap del
Departament Jurídic i Secretària Delegada de l’IMSS, de data 23 de desembre de 2020, l’Il·lma. Sra.
Laura Pérez Castaño, ha adoptat la següent resolució: ESMENAR, en base al disposat a l’article 109.2
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
resolució de data 18 de desembre de 2020 d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria
ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat, per a l’any 2020 (publicada en el BOPB del 21 de desembre de 2021), en el sentit de rectificar la
denegació definitiva per motius administratius de la subvenció sol·licitada per l’entitat CENTRE D’ESPLAI
DRUIDA amb CIF G59084236 pel projecte anomenat Esplai Diari 2020-Junts Prosperem Junts, i procedir
a esmenar l’error material, i atorgar definitivament l’esmentada subvenció en l’àmbit temàtic d’atenció a la
infància, programa Hc 11, per l’import de 21.620,00 euros, proposat per el Departament d’Atenció a la
Família i la Infància de l’Institut Municipal de Serveis Socials. ATORGAR amb caràcter definitiu, de
conformitat amb la base 14 de les Bases reguladores de la Convocatòria per a la concessió de
subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de
Barcelona, aprovades per la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015, la subvenció per import de
21.620,00 euros a favor de l’entitat CENTRE D’ESPLAI DRUIDA amb CIF G59084236 pel projecte
anomenat Esplai Diari 2020-Junts Prosperem Junts. NOTIFICAR a l’interessat l’esmentada proposta de
resolució definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la
base 14 de les Bases reguladores que regeixen la present convocatòria de subvencions. INFORMAR
l’interessat que la present resolució d’atorgament definitiva 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.
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Institut Municipal de Serveis Socials.
També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònic a través de la Seu Electrònica Municipal.
Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a la base 14a de les Bases per
sol·licitar i atorgar subvencions a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte
i de ciutat aprovades mitjançant comissió de Govern de data 3 de desembre de 2015 i de conformitat a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així, i 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 la base 14 de les Bases reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions
per a la realització de projectes, activitats i serveis a nivell de ciutat i districtes, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 18 de desembre de 2015, ES FAN PÚBLIQUES i ES
NOTIFIQUEN les següents resolucions:
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De conformitat amb el que es preveu a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i als efectes de rectificar els errors de la resolució
d’atorgament i denegació definitiva 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 2020 publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de desembre de 2020, es fa públic que s'ha detectat un
error material en l’Annex 4- Sol·licituds de subvencions a denegar definitivament per motius administratius
de la resolució de data 17 de desembre de 2020 adoptada per la Presidenta de la Comissió de Valoració
de l’Institut Municipal de Serveis Socials , l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño.
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ANUNCI d’esmenes de la resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria
ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de
districte i de ciutat per a l'any 2020

En data 30 de desembre de 2020, i vist l’informe tècnic d’esmena d’error material a la Resolució definitiva
de la convocatòria general de subvencions 2020, emès pel Cap del Departament de Cobertura de les
Necessitats Bàsiques de l’Institut, en data 29 de desembre de 2020 i vist l’informe jurídic emès per la Cap
del Departament Jurídic i Secretària Delegada de l’IMSS, de data 30 de desembre de 2020, l’Il·lma. Sra.
Laura Pérez Castaño, ha adoptat la següent resolució: ESMENAR, en base al disposat a l’article 109.2 de
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En data 28 de desembre de 2020, i vist l’informe tècnic d’esmena d’error material a la Resolució definitiva
de la convocatòria general de subvencions 2020, emès per la Cap del Departament d’Atenció a la Gent
Gran i de Promoció de l’Autonomia Personal de l’Institut, en data 28 de desembre de 2020 i l’informe
jurídic emès per la Cap del Departament Jurídic i Secretària Delegada de l’IMSS, de data 28 de desembre
de 2020, , l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, ha adoptat la següent resolució: ESMENAR, en base al
disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la resolució de data 18 de desembre de 2020 d’atorgament i denegació
definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes,
activitats i serveis de districte i de ciutat, per a l’any 2020 (publicada en el BOPB del 21 de desembre de
2021), en el sentit de rectificar la denegació definitiva per motius administratius de la subvenció sol·licitada
per l’entitat l’ASSOCIACIÓ CORAVIS, amb NIF G-67228395, pel projecte anomenat “Coravis ciutat”, i
procedir a esmenar l’error material, i atorgar definitivament l’esmentada subvenció en l’àmbit temàtic
d’atenció a la gent gran, programa Ea 11, per l’import de 500,00 euros, proposat per el Departament
d’Atenció a la Gent Gran i de Promoció de l’Autonomia Personal de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 14 de les Bases reguladores de la
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de
districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, aprovades per la Comissió de Govern de 3 de desembre
de 2015, la subvenció per import de 500,00 euros a favor de l’ASSOCIACIÓ CORAVIS, amb NIF G67228395, pel projecte anomenat “Coravis ciutat”. NOTIFICAR a l’interessat l’esmentada proposta de
resolució definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la
base 14 de les Bases reguladores que regeixen la present convocatòria de subvencions. INFORMAR
l’interessat que la present resolució d’atorgament definitiva 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.
També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònic a través de la Seu Electrònica Municipal.
Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a la base 14a de les Bases per
sol·licitar i atorgar subvencions a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte
i de ciutat aprovades mitjançant comissió de Govern de data 3 de desembre de 2015 i de conformitat a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.
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subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, per a l’any 2020
(publicada en el BOPB del 21 de desembre de 2021), en el sentit de rectificar la denegació definitiva per
motius administratius de la subvenció sol·licitada per l’entitat FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM
HOSPITALES, amb NIF G-83643841, pel projecte anomenat “Atenció psicoterapèutica a població en risc
d’exclusió social”, i procedir a esmenar l’error material, i atorgar definitivament l’esmentada subvenció en
l’àmbit temàtic d’atenció a la infància, programa Hb 11, per l’import de 7.000,00 euros, proposat per el
Departament d’Atenció a la Família i la Infància de l’Institut Municipal de Serveis Socials. ATORGAR amb
caràcter definitiu, de conformitat amb la base 14 de les Bases reguladores de la Convocatòria per a la
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de
l’Ajuntament de Barcelona, aprovades per la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015, la
subvenció per import de 7.000,00 euros a favor de l’entitat FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM
HOSPITALES, amb NIF G-83643841, pel projecte anomenat “Atenció psicoterapèutica a població en risc
d’exclusió social”. NOTIFICAR a l’interessat l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 14 de les Bases
reguladores que regeixen la present convocatòria de subvencions. INFORMAR l’interessat que la present
resolució d’atorgament definitiva 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. També es donarà publicitat en
el Tauler d’Edictes Electrònic a través de la Seu Electrònica Municipal. Aquestes dades només es
publiquen amb la finalitat de donar compliment a la base 14a de les Bases per sol·licitar i atorgar
subvencions a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat
aprovades mitjançant comissió de Govern de data 3 de desembre de 2015 i de conformitat a l’article 43 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El secretari general
Jordi Cases i Pallarès

CVE 2021000008

Barcelona, a 2 de gener de 2021

Data 12-1-2021

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
resolució de data 18 de desembre de 2020 d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria
ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat, per a l’any 2020 (publicada en el BOPB del 21 de desembre de 2021), en el sentit de rectificar la
denegació definitiva per motius administratius de la subvenció sol·licitada per l’entitat PARRÒQUIA SANT
ANDREU DEL PALOMAR, amb NIF R-5800081A, pel projecte anomenat “Finançament cost transport
aliments”, i procedir a esmenar l’error material, i atorgar definitivament l’esmentada subvenció en l’àmbit
temàtic d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social, programa Ud 11, per l’import de 5.680,00
euros, proposat per el Departament de la Cobertura de les Necessitats Bàsiques de l’IMSS. ATORGAR
amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 14 de les Bases reguladores de la Convocatòria per a
la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de
l’Ajuntament de Barcelona, aprovades per la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015, la
subvenció per import de 5.680,00 euros a favor de la PARRÒQUIA SANT ANDREU DEL PALOMAR, amb
NIF R-5800081A, pel projecte anomenat “Finançament cost transport aliments”. NOTIFICAR a l’interessat
l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,
tal com es preveu en la base 14 de les Bases reguladores que regeixen la present convocatòria de
subvencions. INFORMAR l’interessat que la present resolució d’atorgament definitiva 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. També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònic a través de la Seu
Electrònica Municipal. Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a la base
14a de les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a l'Ajuntament de Barcelona per a projectes,
activitats i serveis de districte i de ciutat aprovades mitjançant comissió de Govern de data 3 de desembre
de 2015 i de conformitat a l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Qualsevol altre ús queda
expressament prohibit.
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