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.
Resolució provisional 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
El Regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i president de la Comissió, Sr. Joan Subirats Humet, en data 22 de novembre de 2019, ha resolt:
ATORGAR amb caràcter provisional, 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 14 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 1, condicionat, si escau, a la preceptiva presentació de documentació establerta en l’esmentat annex número 1;
DENEGAR amb caràcter provisional les sol·licituds relacionades en el document assenyalat com annex número 2; 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 de Barcelona, tal com es preveu a la base catorzena de les
Bases reguladores que regeixen 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 el document assenyalat 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 el document assenyalat 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
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També es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.
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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 per l'any 2019, aprovades en data 18 de maig de 2017, i amb càrrec al crèdit
pressupostari detallat a l’anunci de la convocatòria 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 provisional de la Regidora de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.
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Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació,
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Denominació

G61198826

FUNDACIÓ PRIVADA
PROCAT
CENTRE COMARCAL
LLEIDATA

REFORMA
CENTRE
CULTURAL ELS PROPIS
CONDICIONS
PROTEC
ACÚSTICA I ADEQUACI
SANITARIS
ARRENJAMENT
I
ADEQUACIÓ LOCALS DE
CAIRE CULTURAL
ARRANJAMENT
I
ADEQUACIÓ LOCALS DE
CAIRE CULTURAL
ARRANJAMENT
I
ADEQÜACIÓ LOCAL SOCIAL

G08399917

G08983256

G08538068

G08575680

AGRUPACIO
CULTURAL
SAUDADE
CASA REGIONAL
MURCIA Y
ALBACETE
ASOC HOGAR
CASTELLANO Y
LEONES DE C

Codi.
Subvenció

Núm.
Expedient

Puntuació
Total

19S08801-001

0000002575

9,200

19S08841-001

0000002622

19S08865-001

Resolució

Import
proposat

Justificació import
atorgat

Documentació a
aportar

Aprovada

40.000,00

8,700

Aprovada

40.000,00

en base a la puntuació
obtinguda
en base a la puntuació
obtinguda

0000002641

8,600

Aprovada

13.288,03

en base a la puntuació
obtinguda

19S08866-001

0000002642

8,950

Aprovada

14.983,65

en base a la puntuació
obtinguda

19S11300-001

0000004888

9,200

Aprovada

40.000,00

en base a la puntuació
obtinguda

Certificat AEAT

Certificat AEAT

Annex número 2

NIF

Nom

Denominació

Codi.
Subvenció

Núm.
Expedient

Puntuació
Total

Resolució

Import
proposat

Justificació import
atorgat

Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible
Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible

35.000,00

en base a la puntuació
obtinguda
en base a la puntuació
obtinguda
en base a la puntuació
obtinguda

G08890956

CENTRO GALEGO

OBRES CENTRO GALEGO

19S08799-001

0000002573

6,750

G08826091

CASA DE CUENCA

19S08802-001

0000002576

6,950

G58066168

CASA CANTABRIA

OBRAS REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO EDIFICIO
OBRAS
MEJORA
ACCESIBILIDAD
Y
SUPRESIÓN
BARRERAS
ARQUITECTONICAS

19S08839-001

0000002620

8,150

5.184,91
17.443,62
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Annex número 1

Data 4-12-2019

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 a les persones físiques i jurídiques interessades que un cop es tingui constància de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es publicarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona; COMUNICAR que la present proposta de
resolució, de conformitat amb el procediment de concessió regulat al punt vuitè de la Convocatòria, 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

G08502544

CENTRO
ASTURIANO DE
BARCELONA

V08538910

CENTRO ARAGONÉS
DE SARRIÀ

G08672719

CASA MADRID EN
BARCELONA
CASA DE LOS
NAVARROS

G08386138

G08489213

A
Denominació

CENTRO ARAGONES
DE BARCELONA

Codi.
Subvenció

Núm.
Expedient

Puntuació
Total

Resolució

Import
proposat

Justificació import
atorgat

ARRANJAMENT
I
ADEQUACIÓ
LOCALS
CAIRE CULTURAL ALTRES
CIUTATS I COMUNITATS
ASCENSOR
I
OBRES
VINCULADES

19S08844-001

0000002624

7,000

Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible

14.084,40

en base a la puntuació
obtinguda

19S08854-001

0000002633

8,500

Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible

29.323,28

en base a la puntuació
obtinguda

INSTÀNCIA
ARRELO
CALDERA
SUBSTITUCIÓ DE RED DE
PROTECCIÓ I LLUMS DEL
FRONTÓ
REPARACIÒ CABINA DE
MINUSVÀLIDS

19S08861-001

0000002637

2,150

19S08864-001

0000002640

3,700

Denegada per no assolir
puntuació mínima exigible
Denegada per no assolir
puntuació mínima exigible

19S09856-001

0000003558

5,950

la

0,00

la

0,00

Denegada per exhauriment del
crèdit pressupostari disponible

477,71

en base a la puntuació
obtinguda
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Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació,
Ciència i Comunitat

Nom

Denominació

Codi.
Subvenció

Núm.
Expedient

Motiu no admissió

G08672719

CASA MADRID EN BARCELONA

INSTANCIA SUBVENCIÓN CALDERA

19S08856-001

0000002635

Sol·licitud duplicada

G08489213

CENTRO ARAGONES DE BARCELONA

19S10044-001

0000003709

Sol·licitud duplicada

G08489213

CENTRO ARAGONES DE BARCELONA

ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE LOCALS
D’ENTITATS DE C
REPARACIÒ CABINA DE MINUSVÀLIDS

19S10046-001

0000003711

Sol·licitud duplicada

G08983256

AGRUPACIO CULTURAL SAUDADE

MILLORA D'INSFRAESTRUCTURES (CANVI DE
FINESTRES I PORTES, I RAMPA D'ACCÈS)

19S09882-001

0000003539

Sol·licitud duplicada
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Data 4-12-2019

Annex número 3

Barcelona, 26 de novembre de 2019
La secretària delegada
Maribel Fernández Galera
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