ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base dotzena de les Bases generals reguladores de les
subvencions per a inversions en rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic destinades a
espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona, i la convocatòria
aprovada per la Gerència de l’Institut de Cultura en data 18 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 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 2
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 dinovena 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’Institut de Cultura 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 no exhaureix la via administrativa i contra aquest es pot recórrer en recurs
d’alçada davant l’alcaldia, en el termini d’un mes comptat des del dia hàbil següent al de la publicació de la present
resolució.
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En ús de les facultats establertes als Estatuts de l’Institut de Cultura de Barcelona, i vist l’informe
proposta de valoració, la Gerència resol, en data 7 de novembre de 2018:

Data 20-11-2018

resolució d’atorgament i denegació provisional de la convocatòria de subvencions de l’INSTITUT
DE CULTURA DE BARCELONA per a inversions per a la realització d'estudis d'impacte
acústic, la instal·lació delimitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la
dotació d'equipament tècnic dels establiments de música en viu per a l'any 2018, juntament
amb els annexos que formen part de la resolució.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb els articles 40 i 45 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la

B

Resolució provisional de la Convocatòria de subvencions de l’INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA per a inversions en la realització d'estudis d'impacte acústic, la instal·lació
delimitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d'equipament
tècnic dels establiments de música en viu per a l'any 2018.

A

ANUNCI
DE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

A
A

8,500

Aprovada

1.815,00

18S01078-006

A

8,500

Aprovada

3.809,01

SALA RAZZMATAZZ

18S01079-006

B

8,500

Aprovada

50.000,00

TGSS

ASOCIACIÓN
CULTURAL
METEORA

METEORO

18S01080-006

A

8,000

Aprovada

6.108,85

Llicència d'activitat o haver iniciat
el tràmit,
Programa de concerts

G64124423

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
FREEDONIA

FREEDONIA

18S01081-006

A

7,500

Aprovada

4.241,98

AEAT,
IMH,
Programa de concerts

372xxxxx-D

TIERZ ROYO,
ROBERTO

SIDECAR

18S01082-006

B

3,500

Denegada per no
assolir la
puntuació
mínima exigible

0,00

B66789033

HELIOGABAL, S.L.

HELIOGÀBAL

18S01083-006

A

2,500

Denegada per no
assolir la
puntuació
mínima exigible

0,00

F66922246

L'AFLUENT SCCL

SALA VOL

18S01052-006

A

G66990128

ASSOCIACIO
ESPAI POE(TIC)

ESPAI POETIC

18S01053-006

368xxxxx-G

C.S.S.

BAR PADDOCK

B84829431

SALA
RAZZMATAZZ, S.L.

G66807363

Documentació a
aportar
Declaració de transparència,
Llicència d'activitat o haver iniciat
el tràmit,
Documentació de disponibilitat
de l'espai,
Programa de concerts
AEAT

https://bop.diba.cat

23.490,18

Modalitat

Pàg. 2-3

Aprovada

Codi.Subven.
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8,500

Denominació

Data 20-11-2018

Import
proposat

Nom

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Puntuació
Total

Resolució

NIF

B

ANNEX 1

A
7,500

Aprovada

8.433,48

B66432873

AMAMUSIC2015,
S.L.

SALA UPLOAD
BARCELONA

18S01085-006

B

8,500

Aprovada

26.957,09

F61861589

MAVER, SCCL

NOSTRESECRET

18S01086-006

A

8,500

Aprovada

43.520,94

A08054140

AUTOPARK, S.A.

APOLO LAB (LA 3)

18S01107-006

B

7,500

Aprovada

30.040,00

DNI/CIF de l'entitat,
DNI persona representant,
Estatuts de l'entitat,
Inscripció al registre
corresponent,
Llicència d'activitat o haver iniciat
el tràmit,
Documentació de disponibilitat
de l'espai

AEAT,
TGSS,
IMH,
Declaració de transparència

ANNEX 2

NIF

Nom

Denominació

Codi.Subven.

Modalitat

Motiu inadmissió

G66990128

ASSOCIACIO ESPAI POE(TIC)

ESPAI POE(TIC)

18S01054-006

A

Duplicada

Barcelona, 14 de novembre de 2018

B

La secretària delegada de l’Institut de Cultura de Barcelona, Montserrat Oriol i Bellot
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A
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18S01084-006
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ABSENTA DEL
RAVAL

Data 20-11-2018

CARLOTTA 2000,
S.L.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

B66211855
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