NOTIFICAR als interessats l’esmentada resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es preveu en
la base reguladora novena que regeix l’actual 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; INFORMAR als interessar que aquelles
subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol·licitants no se’ls hagi requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de
resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la i, de la mateixa manera, que les subvencions que estiguin proposades per a
denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la puntuació mínima, sense que els seus sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini
establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les; 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 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 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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ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb les bases reguladores, i la convocatòria aprovada per la Comissió de Govern en sessió
de data 23 de juliol de 2020, les subvencions 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;
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En ús de les facultats delegades, la Presidència resol:

Data 24-12-2020

Resolució provisional de la convocatòria de de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les
activitats de lleure educatiu de base voluntària de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020
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Annex 1

G08773517
G62773221
G58173063
G61197653
G08983199

Associ a ci oni sm e
educati u per a tots i
totes
L'ESP(L)AI DE TOTE S
Cap infant sense cau
Curs CMS 2019-20 20

ESCOLTES
CATALANS
FUND AC IÓ PERE

R580 03 95 E

TARRÉS

G08931974

MINYONS
ESCOLT ES I GUIES
DE CATAL U N Y A

20S07666001
20S07670001
20S07672001
20S07674001

Prene m Partit per la
Infància

20S07678-

EL LLEURE EDUCATIU
MÉS INCLUSIU
INCLUSIÓ INFANT S EN
SITUACIÓ DE
VULNER ABILIT AT EN
ACTIV. D'E DU C . EN
LLEURE
CAP NEN SENSE CAU
2020 I AJUDA
EXTRAORDINÀRIA
COVID-19

20S07757001

001

20S07802001

20S07803001

0000002 729

5,986

Aprov ada

19.080,0 5

0000002 732

6,553

Aprov ada

69.183,1 0

0000002 734

6,350

Aprov ada

44.485,0 7

000000 273 5

5,760

Aprov ada

7.046,7 2

0000002 739

6,068

Aprov ada

33.896,3 9

0000002815

6,466

Aprovada

47.547,43

0000002 85 6

6,996

Aprov a da

214.44 8,65

0000002 85 7

6,803

Aprov a da

123.15 8,93

Resolució

Documentació
a aportar

Codi
subvenció
pendent de
justificar

Declaració de
transparència
Declaració de
transparència
Declaració de
transparència

Declaració de
transparència
Declaració de
transparència
Declaració de
transparència

Declaració de
transparènci

Justificació de l'import atorgat:

NIF
G58266 909
G08773 517
G62773 221
G58173 063
G61197 653
G08983 199
R5800 395E
G08931 974

Codi Subvenció
20S076 66-0 01
20S076 70-0 01
20S076 72-0 01
20S076 74-0 01
20S076 78-0 01
20S077 57-0 01
20S0780 2-001
20S078 03-0 01

Número Expedient
000000 272 9
000000 273 2
000000 273 4
000000 273 5
000000 273 9
000000 281 5
0000002 856
000000 285 7

Justificació Import atorgat
Percentatge
Percentatge
Percentatge
Percentatge
Percentatge
Percentatge
Perce ntatge
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atorgat
atorgat
atorgat
atorgat
atorgat
atorgat
atorgat
atorgat
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atenent
atenent
atenent
atenent
atenent
atenent
atenent

a la singul aritat
a la singul aritat
a la singul aritat
a la singul aritat
a la singul aritat
a la singul aritat
a la singul a ritat
a la singul aritat

de la subven ci ó
de la subven ci ó
de la subven ci ó
de la subven ci ó
de la subven ci ó
de la subven ci ó
de la subvenci ó
de la subven ci ó

(Base
(Base
(Base
(Base
(Base
(Base
(Base
(Base
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FEDE.C EN T.J U V.D
ON BOSCO
CATALUNYA
ESPLAIS
CATALANS
ACCIO ESCOLTA
DE CATALUNYA
CENTRE MARISTA
D'ESCOLTES
FEDERACIÓ
CATALANA DE
L'ESPLAI

G58266909

Import
proposat
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Denominació

Puntuació
Total

Data 24-12-2020

Nom

Num.
Expedient

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

NIF

Codi
Subven.
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Barcelona, 21/ 12 / 2020
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