NOTIFICAR a les persones jurídiques interessades l’esmentada proposta de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 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 les sol·licituds relacionades en el document assenyalat com annex número 2 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 1, 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 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;
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.
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A
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 per a l’any 2018, aprovades per la Comissió de Govern de 12 d’abril de 2018, 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;

Pàg. 1-2

El Tercer tinent d'Alcaldia el Sr. Jaume Asens i Llodrà, en ús de les facultats delegades per decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2015 , en data 13 de novembre de 2018, ha
resolt:

CVE 2018043100

RESOLUCIÓ D’ ATORGAMENT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE 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 BARCELONA PER L’ANY 2018

Data 27-11-2018

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les esmentades Bases particulars, 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
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Annex1 Sol·licituds de subvencions atorgades provisionalment

G08502544

CENTRO
ASTURIANO DE
BARCELONA
AGRUPACIO
CULTURAL
SAUDADE

G08983256

G08489213

G08386138

G08538068

V08538910

CENTRO
ARAGONES DE
BARCELONA
CASA DE LOS
NAVARROS

CASA
REGIONAL
MURCIA Y
ALBACETE
CENTRO
ARAGONÉS DE
SARRIÀ

Num.
Expedient

Puntuació
Total

Resolució

Import
proposat

Justif. Import atorgat

MESURES D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I
CONDICIONAMENT DE
L'AIRE I CLIMATITZACIÓ
REHABILITACIÓN DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO
ACTUAL
INSTAL·LACIÓ D'UN
APARELL ELEVADOR
EXTERIOR PER
MINUSVALIES
SUBSTITUCIÓ COBERTES

18S06648-001

0000000885

6,450

Aprovada

20.008,56

En base a la puntuació
obtinguda

18S06649-001

0000000886

9,000

Aprovada

40.000,00

18S06475-001

0000000739

6,550

Aprovada

18.403,00

En base a la puntuació
obtinguda i topall màxim del
punt 4.3 de la convocatòria
en base a la puntuació
obtinguda

18S06647-001

0000000884

7,000

Aprovada

907,50

En base a la puntuació
obtinguda

ADEQÜACIÓ
D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DE
L'ASSOCIACIÓ CASA DELS
NAVARRESOS
REFORMA I ADEQUACIÓ
INTERIORS

18S06671-001

0000000874

5,200

Aprovada

11.005,00

En base a la puntuació
obtinguda

18S06667-001

0000000887

9,050

Aprovada

30.969,25

MILLORES SALES
D'ACTIVITATS,
INSONORITZACIÓ I
ACCESIBILITAT

18S07583-001

0000001598

9,200

Aprovada

25.837,50

Atesa la tipologia de les
obres d'insonorització i
acccessibilitat d'acord amb
la base 9
Atesa la tipologia
d'acccessibilitat d'acord amb
la base 9

Documentació
a aportar

Pàg. 2-2

CENTRE
COMARCAL
LLEIDATA

Codi
Subv.

Certificat de
l'AEAT

CVE 2018043100

G08399917

Denominació

DNI persona
representat de la
sol·licitud
Certificat de l'IMH

Data 27-11-2018

Nom

Declaració de
transparència

Certificats:
AEAT,TGSS,IMH

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

NIF

Annex2 Sol·licituds no admeses a tràmit.

NIF

Nom

Denominació

Codi
Subv.

Num.
Expedient

24555655G

ANNA KHOROSAHTSEVA

OBRAS DE PLANTA INTERIOR

18S06669-001

0000000889

G08575680

ASOC HOGAR CASTELLANO Y LEONES DE C

ADEQUACIÓ LOCALS NOVA SEU

18S06724-001

0000000909

Motiu de no admissió
No es tracta d'una persona jurídica de caire cultural
representativa d'altr
Presentació de la sol·licitud fora del termini establert

Barcelona, 21 de novembre de 2018
El secretari general
Jordi Cases i Pallarès
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