En data 9 de novembre de 2020, en ús de les facultats delegades al Sr. Francisco Sierra López, regidorpresident de la Comissió de valoració del Districte de Les Corts, per decret d’Alcaldia de data 15 de juny
de 2019, ha adoptat la següent resolució: ESMENAR la resolució de data 16 de juliol 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, en el sentit de rectificar
NIF G67196097 de la subvenció 20S04972-001 atorgada a Arreplegats de la Zona Universitària amb NIF
G61112173 pel projecte anomenat Actuacions castelleres d’arreplegats de la zona universitària i procedir
a esmenar l’error material, atès que on diu NIF G67196097 ha de dir NIF G61112173; de conformitat amb
l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu que esmenta que “Les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 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
900,00 euros a favor de Arreplegats de la Zona Universitària amb NIF G61112173 pel projecte anomenat
Actuacions castelleres d’arreplegats de la zona universitària. 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.
ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present resolució; i INFORMAR
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En data 4 de novembre de 2020, en ús de les facultats delegades a la presidenta del Consell de Districte
de l’Eixample, Il·lma. Sra. Eva Baró Ramos, per decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2019 i vist
l’informe de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori de data 30 d’octubre de 2020, ha adoptat la
següent resolució: ESMENAR la resolució de data 6 d’agost 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, en el sentit de rectificar l’import de la subvenció 5293/2020
atorgada a l’entitat ASOC.SUD INTEGRACIÓN amb CIF G63266068 pel projecte anomenat LA
MERIENDA: ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR i procedir a esmenar l’error material, atès que on diu
import 1.500€ ha de dir import 2.500€. ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 14
de les Bases reguladores de la Convocatòria per a la realització de projectes, activitats i serveis de
districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, aprovades per ala Comissió de Govern de 3 de
desembre de 2015, la subvenció per import de 2.500€ a favor de l’entitat ASOC.SUD INTEGRACIÓN amb
NIF G63266068 pel projecte anomenat LA MERIENDA: ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR.
NOTIFICAR a 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.

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:

B

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 6 d’agost de 2020, es fa públic que s'han detectat uns errors
materials en la mateixa.

A

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

Barcelona, a 2 de gener de 2021

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-2

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 12-1-2021

El secretari general
Jordi Cases i Pallarès
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En data 19 de novembre de 2020, l’Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet, President de l’Insitut de Cultura de
Barcelona, ha adoptat la següent resolució: ESMENAR la resolució de data 6 d’agost 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 districtes i de ciutat, per a l’any 2020 en el sentit de rectificar
el NIF de la subvenció 20S00926-006 atorgada a l’entitat Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
(ClijCAT) pel projecte denominat “Premis Atrapallibres i Protagonista jove”, i procedir a esmenar l’error
material comès per l’entitat al presentar la sol·licitud, atès que on diu NIF V98083751 ha de dir NIF
V08983751. ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 14 de les Bases Reguladores
de la Convocatòria per a atorgar subvencions per a la realització de 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 4.000€ a favor de l’entitat Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
(ClijCAT) amb NIF V08983751 pel projecte denominat “Premis Atrapallibres i Protagonista jove”.
NOTIFICAR a l’interessat l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base 14 de les Bases reguladores que regeixen la
present convocatòria de subvencions. ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer
efectiva la present resolució.

A

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
es produeix l’acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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