ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base dotzena de les bases reguladores, i la convocatòria específica de subvencions per part de
l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de projectes per millorar l’accés als drets socials i laborals de les treballa dores sexuals de la ciutat de
Barcelona, 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 1;
DENEGAR amb caràcter provisional les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 1 pels motius que hi figuren;
NOTIFICAR als interessats l’esmentada proposta de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu
en la base dotzena 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 pels interessats . Tanmateix, INFORMAR als
interessats 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 2 pels motius que hi figuren;
INFORMAR als interessats que l’anterior resolució d‘inadmissió de les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 2, aquest
acte exhaureix la via administrativa i contra aquesta 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 Jut jats 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 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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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 Publiques, i de la base 12 de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la
realització de projectes per a millorar l’accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Bar celona i base 16 de la convocatòria
pluriennal (2020-2021) per a la concessió de subvencions per diferents actuacions adreçades a millorar l’accés als drets socials i laborals de les treballadores
sexuals de la ciutat de Barcelona, ambdues publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de dates 19 i 11 de novembre de 2019 respectivament, ES
FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament i denegació provisional de la Presidència de la Comissió, juntament amb els
annexos que formen part de la resolució.

Data 2-10-2020

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER A MILLORAR L’ACCÉS
ALS DRETS SOCIALS I LABORALS DE LES TREBALLADORES SEXUALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, de
l’Ajuntament de Barcelona amb durada pluriennal per als anys 2020-2021

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

B

1

R5800587G

R5800587G

OBLATAS
SANTÍSIMO
REDENTOR
PROV CRI
OBLATAS
SANTÍSIMO
REDENTOR
PROV CRI

Prostitució des
d'una perspectiva
de drets INTEGRAS 20202021
Creant
alternatives:
formació i inserció
laboral

19S18391- 0000010312
001

B

19S183920000010313
001

A

Portes endins

19S18401- 0000010316
001

B

19S184130000010317
001

X

G61879383

COORDINADORA
INSERCIO
SOCIO-LABORAL

Dispositiu
especial
d’acompanyament
per a la
incorporació al
mercat laboral

G63156541

GENERA ASSOC
DEFENSA
DRETS DONES
EX

Ajudes d’urgència
amb perspectiva
de drets per a
Treballadores
Sexuals

CREU ROJA
ESPANYOLA A
BARCELONA

Atenció i
Assessorament a
dones que
exerceixen el
treball sexual a
espais tancats de
Barcelona

Q2866001G

19S184290000010318
001

19S184300000010319
001

8,750

8,010

8,170

7,540

C

4,520

B

8,740

Aprovada

61.150,00

61.150,00

160.241,00

Aprovada

50.000,00

50.000,00

341.749,51

Transparència

Aprovada

30.000,00

30.000,00

145.536,02

Transparència

Aprovada

40.000,00

40.000,00

100.000,00

Denegada
per no
assolir la
puntuació
mínima
exigible

0,00

0,00

20.500,00

Aprovada

66.591,43

66.591,43

185.544,71

TGSS,
Justificacions anys
anteriors

Data 2-10-2020

G63156541

GENERA ASSOC
DEFENSA
DRETS DONES
EX

19S18222,
19S18244,
17S05597001

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom

2

B

NIF

Codi
Import
Import
Import
subvenció
Codi.
Num.
Punt.
Documentació
Denominació
Modalitat
Resolució proposat proposat Total
pendent
Subven. Expedient
Total
a aportar
2020
2021
Projecte
de
justificar
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FACULTAR als titulars de la direcció responsable dels programes per donar compliment a allò establert a les bases reguladores d’ aquesta convocatòria,
quant a la reformulació del projecte.
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FUNDACION
CALALA FONDO
MUJERES

G79408852

METGES DEL
MÓN

G64404213

FUNDACIÓ
SURT,
FUNDACIÓ DE
DONES, F

Projecte: DIMO

C

19S184430000010323
001

C

19S184440000010324
001

A

19S18572- 0000010330
001

A

7,940

0,000

6,680

8,580

Aprovada

6.523,46

6.523,46

38.646,04

Aprovada

40.000,00

40.000,00

169.904,00

Denegada
per requisits
tècnics

0,00

0,00

96.400,00

Aprovada

43.885,26

43.885,26

141.714,37

Aprovada

190.289,25

190.289,25

427.465,00

Pàg. 3-4

G65162794

19S18441- 0000010321
001

5,190
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FUNDACION
AMBIT
PREVENCIO

B

Data 2-10-2020

G65009235

19S184400000010320
001

Justificació de l'im port atorgat:

NIF

Codi.Subven.

Num.
Justif. Import atorgat
Expedient

G63156541

19S18391-001

0000010312

És un projecte que supera el 50% de la subvenció del projecte, atesa la singularitat i l'expertesa en l'ambit i la població destinatària.
Donant atenció, assessorament i fent propostes innovadores.

R5800587G

19S18392-001

0000010313

Projecte amb itineraris i formació amb expertesa en l'àmbit, que treballa amb un alt porcentatge de població que per les seves
característiques i vulnerabilitat no poden ser ateses en d'altres serveis.

R5800587G

19S18401-001

0000010316

G61879383

19S18413-001

0000010317

G63156541

19S18429-001

0000010318

Q2866001G

19S18430-001

0000010319

Projecte singular i entitat amb expertesa en intervenció i atenció en espais tancat s.
La subvenció supera el 50% atesa la singularitat, l'acompanyament i l'atenció acurada als diferents perfils que no poden donar resposta
altres entitats.
El projecte no garenteix recursos d'urgència, vinculant les accions a un altre projecte que ja es subveciona per altre àmbit.
La subvenció supera el 50% per la singularitat i l'expertesa de l'entitat i el projecte, sent una de les pioneres en l'àmbit.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ASSOCIACIO
STOP SIDA

3

B

G59447201

Creant
TRANSsinèrgies:
Projecte
d’apoderament de
treballadores
sexuals TRANS
Intervenció en
urgències
intermèdies i
inclusió social
Protección de las
trabajadoras
sexuales en su
defensa de los
derechos sociales
y laborales
Dona! Una
oportunitat per
teixir futurs 20202021

https://bop.diba.cat

A

Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

19S18440-001

0000010320

G65009235

19S18441-001

0000010321

G79408852

19S18444-001

0000010324

G64404213

19S18572-001

0000010330

És un projecte que incorpora a la seva metodologia la informació i assessorament a parells. Incorpora una mediadora trans per
implementar aquesta metodologia.
La subvenció supera el 50% del projecte atés els serveis que oferta i l'expertesa.
La subvenció supera el 50% del projecte atés la singularitat , l'especialització i expertesa en la formació d'agents de salut .
La subvenció supera el 50% del projecte per la singularitat, els diferents itineraris de formació, la intensa preparació a les usuàries per
l'accés al mercat laboral formal. La alta especialització del projectes
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Nom

Denominació

Codi.Subven.

Num.
Expedient

Modalitat

MAGALI CORINNE
SILVIE PRAT

XXXXXX

19S18393-001

0000010314

A

MAGALI CORINNE
SILVIE PRAT

XXXXXX

19S18394-001

0000010315

A

ASSOCIACIO STOP
SIDA

Subvenció per la millora de
l'accés als drets socials i
laborals de les tre

19S18442-001

0000010322

B

No ha presentat el formulari
descriptiu del projecte dins del
termini establert
No ha presentat el formulari
descriptiu del projecte dins del
termini establert
Sol·licitut duplicada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 29 de setembre de 2020
La secretària delegada (p.d. 9-11-2018), Mª Victoria Moreno Ortiz

Motiu inadmissió

Data 2-10-2020

NIF
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