Resolució provisional de la Convocatòria de les subvencions del Departament de protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre,
per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona.

La Tercera Tinent d’Alcaldia, Il·lma Sra. Laia Bonet Rull, en data 6 d’octubre del 2020, ha resolt:

“ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base número 11 de les bases reguladores de les subvencions del Departament de Protecció dels
Animals a Entitats i Associacions sense ànim de lucre, per al control i gestió de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona, i la convocatòria
aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 18 de juny de 2020 i publicada al Butlletí de la Província de Barcelona de data 30 de juny de 2020, 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 número 1; NOTIFICAR a les persones físiques i jurídiques interessades l’esmentada
proposta de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en la base [número 11] 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 per les persones físiques i jurídiques interessades. Tanmateix, INFORMAR a les persones físiques i jurídiques
interessades 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 3 pels motius que hi
figuren; INFORMAR a les persones físiques i jurídiques interessades que l’anterior resolució d‘inadmissió de les sol·licituds relacionades en els documents
assenyalats com annex número 3, aquest acte exhaureix la via administrativa i contra aquesta resolució 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
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Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les esmentades Bases Generals, i de conformitat a l’article 43 de la Llei 39/2015, de l’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.

Data 15-10-2020

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 les Bases Generals reguladores per a sol·licitar i atorgar subvencions del Departament de protecció dels
animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona, aprovades inicialment el
dia 19 de març de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d’abril de 2020, i amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a l’anunci
de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de juny del 2020. ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre
de la resolució provisional de la Presidenta de la Comissió, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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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.”
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Barcelona, 9 d’octubre de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 15-10-2020

La Secretaria Delegada
Maribel Fernández Galera
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Num.
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nt
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Puntuació
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Resoluci
ó
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ci

Import
propos
at

G61647236

PROGAT
CATALUNYA

20S06526-001

0000001557

A

5,720

Aprovada

0000

12.000,00

G61647236

PROGAT
CATALUNYA

20S06527-001

0000001558

A

5,720

Aprovada

0000

12.000,00

G61647236

PROGAT
CATALUNYA

20S06528-001

0000001559

B

5,720

Aprovada

0000

24.000,00

G61647236

PROGAT
CATALUNYA

20S06529-001

0000001560

A

5,720

Aprovada

0000

12.000,00

G64784499

PLATAFORM
A GATERA
JA

20S06576-001

0000001675

A

5,999

Aprovada

0000

12.000,00

G64784499

PLATAFORM
A GATERA
JA

20S06578-001

0000001677

A

5,720

Aprovada

0000

12.000,00

G64784499

PLATAFORM
A GATERA
JA

20S06579-001

0000001678

A

5,220

Aprovada

0000

12.000,00

G64784499

PLATAFORM
A GATERA
JA

20S06580-001

0000001679

A

6,054

Aprovada

0000

12.000,00

G64784499

PLATAFORM
A GATERA
JA

GESTIO DE
COLONIES DE
GATS FERALS
GESTIO DE
COLONIES DE
GATS FERALS
GESTIO DE
COLONIES DE
GATS FERALS
GESTIO DE
COLONIES DE
GATS FERALS
Subvención
Específica
Control i cura
població colònies
gats a Barcelona
Subvención
Específica
Control i cura
població colònies
gats a Barcelona
Subvención
Específica
Control i cura
població colònies
gats a Barcelona
Subvención
Específica
Control i cura
població colònies
gats a Barcelona
Subvención
Específica
Control i cura

20S06581-001

0000001680

A

5,554

Aprovada

0000

12.000,00

Documentaci
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ó
pendent
de
justificar
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Annex 1. Subvencions aprovades provisionalment.
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A

5,276

Aprovada

0000

12.000,00

20S06721-001

0000001841

A

5,276

Aprovada

0000

12.000,00
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FUNDACIÓN
PRIVADA
SILVESTRE

0000001810
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G64639917

20S06685-001

CVE 2020028110

FUNDACIÓN
PRIVADA
SILVESTRE

població colònies
gats a Barcelona
Control de
colònies de gats
de carrer Districte
Les Corts
Control de
colònies de gats
de carrer Districte
Sarria-Sant
Gervasi

Justificació de l'import atorgat:

Num.
Expedient

G61647236

20S06526-001

0000001557

G61647236

20S06527-001

0000001558

G61647236

20S06528-001

0000001559

G61647236

20S06529-001

0000001560

G64784499

20S06576-001

0000001675

G64784499

20S06578-001

0000001677

G64784499

20S06579-001

0000001678

G64784499

20S06580-001

0000001679

G64784499

20S06581-001

0000001680

G64639917

20S06685-001

0000001810

G64639917

20S06721-001

0000001841

Justif. Import atorgat
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import per a dur a terme les tasques
objecte de la convocatòria
Tant els antecedents de la feina que realitza aquesta entitat com el projecte actualment presentat per aquesta zona creiem que fan adient l'import
proposat per dur a terme les tasques de l'objecte de la convocatòria ,,
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria
Tant la trajectòria de l'entitat com el projecte concret presentat per aquesta zona són tributaris de rebre l'import proposat per a dur a terme les
tasques objecte de la convocatòria

Data 15-10-2020

Codi.Subven.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Annex 3. Inadmessos.

Num.
Expedient

Modalitat

G64784499

PLATAFORMA GATERA
JA

Subvención Específica Control
i cura població colònies gats a
Barcelona

20S06530-001

0000001561

B

G64639917

FUNDACIÓN PRIVADA
SILVESTRE

Control de colònies de gats de
carrer

20S06532-001

0000001564

A

G64784499

PLATAFORMA GATERA
JA

Subvención Específica Control
i cura població colònies gats a
Barcelona

20S06577-001

0000001676

A

G64639917

FUNDACIÓN PRIVADA
SILVESTRE

Control de colònies de gats de
carrer Districte Sarria-Sant
Gervasi

20S06686-001

0000001811

A

Motiu
inadmissió
Instancia
incomplerta o
no degudament
emplenada
Incompliment
d’algun dels
requisits
descrits en
aquesta
convocatòria o
a le
Incompliment
d’algun dels
requisits
descrits en
aquesta
convocatòria o
a le
Instancia
incomplerta o
no degudament
emplenada
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