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ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb les bases reguladores i la convocatòria de
subvencions destinades a l’arranjament ii adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens
d’entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 aprovada per
la Comissió de Govern en sessió de data 28 de juny de 2018, 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;
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 novena 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 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.. 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 a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona;

Data 18-12-2018

Resolució provisional de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a
l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a
la ciutat de Barcelona per a l’any 2018

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 13 de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de
locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona i base 9.2 de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats
inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per l’any 2018, ambdues publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de juliol de 2018, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el
contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament i denegació provisional de la Presidenta de la Comissió,
juntament amb els annexos que formen part de la resolució.

A

destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats
juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018

B

Barcelona, 13 de desembre de 2018
La secretària delegada (p.d. 9-11-2018), Mª Victoria Moreno Ortiz
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Num.
Expedient

Puntuació
Total

Resolució

Import
proposat

F59197996

FEMAREC S.C.C.L.

Millora de l'accessibilitat del nou local

18S15279-001

0000009206

9,150

Aprovada

10.000,00

F60939956

COLECTIC SCCL

Adequació del local social

18S15280-001

0000009207

9,700

Aprovada

10.000,00

FUNDACIÓ ESCOLTA
G61679049
JOSEP CAROL

Obres arranjament humitats

18S15281-001

0000009208

7,850

Aprovada

9.000,00

G08773517 ESPLAIS CATALANS

Esplais catalans, compromesos amb
una ciutat més verda

18S15276-001

0000009228

6,400

Aprovada

1.700,00

18S15284-001

0000009231

7,700

Aprovada

10.000,00

18S15285-001

0000009232

7,450

Aprovada

10.000,00

18S15287-001

0000009234

8,000

Aprovada

5.147,37

18S15288-001

0000009235

7,450

Aprovada

3.000,00

Codi.
Subven.

Num.
Expedient

FED JOVENTUTS
G58218595 MUSICALS DE
OBERTURA SEU A BARCELONA
CATALUNYA
FUNDACIO PRIVADA PARE Adequació i millora de l'espai infantil i
G63519417
MANEL
juvenil de Fundació Pare Manel a
Millora eficiència energètica i aïllament
G61356689 PUNT DE REFERENCIA
tèrmic
CULTURA, SOLIDARIT.I
Adeqüació d'un espai de trobada pels
G59345538
PAU COM.SANT'E
joves per la pau de Barcelona

NIF

Nom

FUNDACIÓ ESCOLTA
G61679049
JOSEP CAROL
FUNDACIÓ ESCOLTA
G61679049
JOSEP CAROL

Obres arranjament humitats

18S15282-001

0000009209

Obres arranjament humitats

18S15283-001

0000009210

Renovación del aula de estudio

18S15286-001

0000009233

Motiu inadmissió
No ha presentat el document instància
degudament emplenat
No ha presentat el document instància
degudament emplenat
L'entitat no està inscrita al Cents
d'entitats juvenils de la DGJ
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 18-12-2018

G66978818 DARNA

Denominació
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Codi.
Subven.

Denominació
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A

Annex 1
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