ESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució del Primer Tinent d’Alcalde, de data 25 de març de 2021, relativa a les
subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a empreses que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur: CREA FEINA BARCELONA i,
en conseqüència, ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 11.5 de les bases reguladores de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Govern en
sessió de data 8 d’octubre de 2020, les subvencions a favor de les persones i pels imports que es concreten en el document assenyalat com Annex número 1.
DESESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució del Primer Tinent d’Alcalde, de data 25 de març de 2021, relativa a les
subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a empreses que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur: CREA FEINA BARCELONA i,
en conseqüència, DENEGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 11.5 de les bases reguladores de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Govern en
sessió de data 8 d’octubre de 2020, les sol·licituds de subvencions de les persones relacionades en el document assenyalat com Annex número 2 pels motius que hi figuren.
INADMETRE a tràmit la sol·licitud relacionada al document assenyalat com Annex 3, pels motius que hi figuren.
NOTIFICAR a les empreses interessades aquesta resolució mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal i com preveu la base número 11.5. que regeix la
present convocatòria de subvencions;
ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva aquesta resolució.
INFORMAR que contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució. . En el cas de l’empresa inclosa a l’Annex 3, la publicació d’aquesta resolució
obre el termini d’un mes per a presentació de un eventual recurs potestatiu de reposició. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona. En qualsevol del casos, és pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.

Pàg. 1-3
CVE 202110126104

HA RESOLT:

Data 20-10-2021

La Primera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, en data 14 d’octubre de 2021 i fent ús de les facultats delegades per Acord de la Comissió de Govern de data 8
d’octubre de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Resolució de de recursos de reposició relatius a la convocatòria del Programa de subvencions que atorga l’Ajuntament de
Barcelona a empreses que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur: CREA FEINA
BARCELONA.
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ANNEX 1

B67008540

CORBO
EXPRESS S.L

Resolució

Motiu de refús

Valoració del recurs

Resultat del
Exercici
recurs

Import
Proposat

Estimat

2020

5.000 €

Crea Feina 20219136407 09/04/2021
Barcelona

Presenta
documentació
13. Contracte: el
Refusada contracte no compleix justificativa dels
els requisits establerts requisits de la
convocatòria.

Estimat

2020

5.000 €

Estimat

2020

5.000 €

Presenta
documentació
No registrat la instància justificativa dels
generada al
requisits de la
corresponent tràmit de convocatòria (registre
Crea Feina d'instància al
20219163970 26/04/2021 Inadmesa l'Oficina Virtual de
Barcelona
Tràmits de
corresponent tràmit
l'Ajuntament de
de l'Oficina Virtual de
Barcelona
Tràmits de
l'Ajuntament de
Barcelona).

Pàg. 2-3

Crea Feina 20219155640 21/04/2021
Barcelona

Presenta
11. Atur: la persona
documentació
Refusada contractada no està en justificativa dels
situació d'atur.
requisits de la
convocatòria.

Per tal de complir amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el número de document d'identitat de les persones físiques
sol·licitants i persones treballadores, només és visible parcialment. Són visibles 4 caràcters a partir del tercer dígit numèric (inclòs). En el cas de NIF, coincideix amb el tercer
caràcter. En el cas de NIEs, amb el quart caràcter.
Exemple:
•
NIF
12345678Z
**3456***
•
NIE
X1234567Z
***3456**

CVE 202110126104

**1302*** J.C.

Data registre

Data 20-10-2021

B62013487 Mapgenia SL

Codi registre

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom/Raó Social Denominació
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CIF
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ANNEX 2

American
Eagle SL

G66626359

Fundación
Mencia

HUBTECH
B67568014 GROUP
2020 SL

Codi registre

Data
registre

Resolució Motiu de refús

No registrat la
instància
generada al
corresponent
Crea Feina 20219154583 20/04/2021 Inadmesa tràmit de
Barcelona
l'Oficina Virtual
de Tràmits de
l'Ajuntament de
Barcelona
5. Exhauriment
Crea Feina 20219126636 31/03/2021 Refusada del crèdit
Barcelona
pressupostari.
5. Exhauriment
Crea Feina 20219151502 19/04/2021 Refusada del crèdit
Barcelona
pressupostari.

Valoració del recurs

Resultat del
Import
Exercici
recurs
Proposat

Inadmissió de
sol·licitud per no
justificat registre
d'instància al
corresponent tràmit Desestimat
de l'Oficina Virtual
de Tràmits de
l'Ajuntament de
Barcelona.

2020

Exhauriment del
Desestimat
crèdit pressupostari. (motiu 5)

2020

Exhauriment del
Desestimat
crèdit pressupostari. (motiu 5)

2020
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B65494304

Denominació

CVE 202110126104

Nom/Raó
Social

Data 20-10-2021

CIF

ANNEX 3
Nom/Raó
Social

E1DOS
DINAMITZAB63947238
CIÓ SOCIAL
SL

Denominació

Codi registre

Data registre

Crea Feina 2029249702 20/11/2020
Barcelona

Resolució

Motiu de refús

Inadmesa

No generada instància ni aportada
documentació justificativa a
l'aplicatiu de gestió del Programa,
segons l’indicat a les bases
reguladores

Exercici

Import
Proposat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CIF

2020

M Eugènia Riera Paino
Secretària Delegada
Barcelona, 15 d’octubre de 2021
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