IN

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT DE CULTURA

DENEGAR amb caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 3
pels motius que hi figuren;
NOTIFICAR als interessats l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el butlletí
Oficial de la Província, tal com es preveu en la base sisena 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;
INFORMAR que aquest acte no exhaureix la via administrativa i contra aquest es pot recórrer interposant recurs
d’alçada 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.

Barcelona, 14 de novembre de 2018

La secretària delegada

Montserrat Oriol i Bellot
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ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base catorzena de les Bases reguladores per atorgar
subvencions per a la realització de projectes, activitats si serveis de districte i de la ciutat de l’Ajuntament de
Barcelona, i la convocatòria aprovada per la Gerència de l’Institut de Cultura en sessió de data 13 de juny de 2018,
les subvencions a favor de les entitats i particulars pels imports que es concreten en els documents assenyalats com
annex número 2, condicionat, si escau, a la preceptiva presentació de documentació establerta en l’esmentat annex 2 i,
tal com s’indica en l’annex, en aquelles subvencions que sigui procedent, atorgar-los un termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent dia de la publicació de la resolució, per a que presentin la documentació referenciada. Aquest
atorgament quedarà condicionat a la preceptiva presentació d’aquesta documentació.

Data 21-11-2018

RESOLDRE les al·legacions presentades i que figuren a l’annex 1;

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Resolució definitiva de la convocatòria per a projectes de caràcter puntual:
artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la
ciutat que es realitzin durant l’any 2018

B

La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en ús de les facultats delegades, ha resolt en
data 7 de novembre de 2018:

A

ANUNCI

FILMCLUB

18S00912006

0,000

Denegada per
requisits tècnics

Import
proposat

0,00

Resposta a
l’al·legació
presentada

Motivació de la resposta a
l’al·legació

Desestimada

Es desestima l'al·legació. Es ratifica la
puntuació obtinguda i l'import atorgat.
L'al·legació no modifica la valoració i
l’import atorgat.

ANNEX 2- Sol·licituds de subvencions a ATORGAR DEFINITIVAMENT:

Puntuació
Import
Doc. a
Resolució
Total
proposat aportar

NIF

Nom

Denominació

Codi.Subven.

B64198807

ESPACIO ART CONT. DIEZY7 S.L.

Swab Ephemeral

18S00900-006

9,000

Aprovada

30.000,00

G57935280

ASSOCIACIO INSTITUCIO
FRANCESC DE BORJA MOLL

Any Fabra: Moll i Sanchis Guarner, el fabrisme a
les Balears i València

18S00909-006

6,000

Aprovada

2.000,00

G67052175

ASSOCIACIO MUZIO CLEMENTI DE
BARCELONA

Barcelona con Spirito - Muzio Clementi the father
of the pianoforte

18S00893-006

4,505

Aprovada

1.000,00

G65620361

ASSOCIACIO CULTURAL MAGIA
ROJA

Cyberdelics Incubator Barcelona Template 2018

18S00907-006

6,505

Aprovada

1.500,00

F67106542

LLIBRERIA SENDAK\, SCCL

(RE)CONTEM HISTÒRIES

18S00919-006

6,505

Aprovada

4.000,00

B64863335

GRUP ENDERROCK EDICIONS SL

ENDERROCK 25 ANYS - 25 CONCERTS

18S00923-006

6,505

Aprovada

16.000,00

G43549195

FUNDACIO PRIVADA APEL.LES
FENOSA

Barcelona 1957, retrobament

18S00984-006

7,000

Aprovada

3.000,00

A
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Codi.
Puntuació
Resolució
Subven. Total
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G66262635

ASSOC
EDUCATIVA I
CULTURAL
SAHRAZAD

Denominació

CVE 2018042367

Nom

Data 21-11-2018

NIF

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX 1- Resposta a les al·legacions presentades pels sol·licitants de subvencions

B

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

5,505

Aprovada

3.000,00

Q0801278C

COL·LEGI OFICIAL DISSENY
GRÀFIC CATALUNYA

Jornada "accesibilitat visual per a tothom"

18S00992-006

6,505

Aprovada

3.000,00

G67225318

ASSOCIACIÓ MESSIES
PARTICIPATIU BCN

Concerts Participatius del Messies

18S00995-006

9,000

Aprovada

5.000,00

xxxxx577G

S.V.

Els drets dels infants

18S01008-006

6,505

Aprovada

6.000,00

36524132V

La Puente Duran

30 Anys Positius. Del Mural de Haring al Sida
d'avui

18S01010-006

4,000

Aprovada

3.000,00

G66208430

ANTES, ASSOCIACIO CULTURAL DE
CREAC

Estrategies de proximitat GRAF

18S01014-006

6,000

Aprovada

9.000,00

IMH (*)

(*) En cas de presentació de sol·licitud de certificat l’IMH en termini, i no expedició del certificat a temps d’estar al corrent de pagament:
En compliment de la Base 16ª de les Bases reguladores de la convocatòria per atorgar subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat
de l’Ajuntament de Barcelona de 3-12-2015, ES CONDICIONA L’ATORGAMENT DEFINITIU DE LA SUBVENCIÓ a la presentació de la documentació definitiva i vigent
requerida en publicació de data 18-05-2018, d’acord i en els terminis regulats a l’art. 73 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

ANNEX 3- Sol·licituds de subvencions a DENEGAR DEFINITIVAMENT:

Puntuació
Total

A
Pàg. 3-3

18S00988-006

Nom

Denominació

Codi.Subven.

Resolució

G66262635

ASSOC EDUCATIVA I CULTURAL SAHRAZAD

FILMCLUB

18S00912-006

0,000

Denegada per
requisits tècnics

F67156497

LA TREMENDA SCCL

Escenari de Dones. Jornada sobre la situació de les dones en
el sector cult

18S01004-006

6,505

Renúncia de l’entitat

B

NIF

CVE 2018042367

Antoni Farré, mestre joier. Expo 80 trajectoria

Data 21-11-2018

F.M.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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