Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

RESOLDRE les al·legacions presentades i que figuren a l’annex número 1; 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, de conformitat amb
la base 14a de les 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 i la convocatòria per a l’any 2019, aprovada per la Comissió de govern de 10 d’abril de 2019, les subvencions
que corresponguin a favor de les entitats i pels imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 2;
DENEGAR 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 14a 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, les sol·licituds relacionades en el documents assenyalats
com annex número 3 pels motius que hi figuren; ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la
present resolució; NOTIFICAR a les persones físiques i jurídiques interessades l’esmentada proposta de resolució
definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tal com es preveu les Bases
reguladores que regeixen la present convocatòria de subvencions; 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.
Annex 1 Respostes a les al·legacions presentades
NIF

Nom

Codi
Número
Resposta al·legació
de subvenció Expedient

G08890956 CENTRO GALEGO

19S08799-001

2573

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada

G08826091 CASA DE CUENCA

19S08802-001

2576

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada

G58066168 CASA CANTABRIA

19S08839-001

2620

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada

G08502544 CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA 19S08844-001

2624

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada

V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE SARRIÀ

19S08854-001

2633

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada

G08489213 CENTRO ARAGONES DE BARCELONA 19S09856-001

3558

Desestimar l’al·legació i ratificar la resolució adoptada
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El Regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i president de la Comissió, Sr. Joan Subirats Humet, en data 31 de
desembre de 2019, ha resolt:

CVE 2020000618

Resolució definitiva de la Convocatòria de subvencions per 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 l'any
2019

Data 15-1-2020

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les esmentades Bases reguladores, 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.

B

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
reguladores per atorgar subvencions per 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, aprovades en data 18 de maig de 2017, i
amb càrrec al crèdit pressupostari detallat a l’anunci de la convocatòria per a l’any 2019, publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 13 de maig de 2019, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la
resolució definitiva de la Regidora de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, juntament amb els annexos que formen part
de la resolució.

A

ANUNCI

Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Annex 2 Relacions de sol·licituds aprovades de forma definitiva.

G61198826 FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT
G08399917 CENTRE COMARCAL LLEIDATA
G08983256

AGRUPACIO CULTURAL
SAUDADE

G08538068

CASA REGIONAL MURCIA Y
ALBACETE

G08575680

ASOC HOGAR CASTELLANO Y
LEONES DE C

Codi
de Subvencíó

Denominació
Reforma Centre Cultural Els
Propis
Condicions de protecció
acústica i adequació dels
sanitaris
Arranjament i adequació de
locals de caire cultural
Subvenció per l'arranjament i
adequació de locals de caire
cultural
Arranjament i adequació local
social

Número
Expedient

Puntuació
Total

Import
proposat

19S08801-001

2575

9,200

40.000,00

19S08841-001

2622

8,700

40.000,00

19S08865-001

2641

8,600

13.288,03

19S08866-001

2642

8,950

14.983,65

19S11300-001

4888

9,200

40.000,00
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NIF

Codi
Número
de Subvenció Expedient

Puntuació
Total

G08890956 CENTRO GALEGO

19S08799-001

2573

6,750

G08826091 CASA DE CUENCA

19S08802-001

2576

6,950

G58066168 CASA CANTABRIA

19S08839-001

2620

8,150

19S08844-001

2624

7,000

V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE SARRIÀ

19S08854-001

2633

8,500

G08672719 CASA MADRID EN BARCELONA

19S08861-001

2637

2,150

G08386138 CASA DE LOS NAVARROS

19S08864-001

2640

3,700

G08489213 CENTRO ARAGONES DE BARCELONA 19S09856-001

3558

5,950

G08502544

CENTRO ASTURIANO DE
BARCELONA

Resolució
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible
Denegada per no assolir la puntuació
mínima exigible
Denegada per no assolir la puntuació
mínima exigible
Denegada per exhauriment del crèdit
pressupostari disponible

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 8 de gener de 2020

CVE 2020000618

Nom

Data 15-1-2020

NIF
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Annex 3 Relació de sol·licituds denegades de forma definitiva

B

La secretària delegada
Maribel Fernández Galera
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