ESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució definitiva de data 11 de desembre de 2019 o contra la resolució de
inadmissió de data 13 de novembre del 2019, del Primer Tinent d’Alcalde, relativa a les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per al Foment de l’inici de
nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes 2019 i en conseqüència, ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 11.3 de
les bases reguladores de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 2 de maig de 2019, les subvencions a favor de les persones i pels
imports “pendent de pagament” que es concreten en el document assenyalat com annex número 1;
DESESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució definitiva de data 11 de desembre de 2019 o contra la resolució de
inadmissió de data 13 de novembre del 2019, del Primer Tinent d’Alcalde, relatives a les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per al Foment de l’inici de
nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes 2019 i en conseqüència, DENEGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la base 11.3 de
les bases reguladores de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 2 de maig de 2019, les sol·licituds relacionades en el document
assenyalat com annex número 2 pels motius que hi figuren.
NOTIFICAR a les persones 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 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. També és pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Beatriz Julve Suero
Secretària delegada
Barcelona, 15 de febrer del 2021
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HA RESOLT:

Data 19-2-2021

En data 15 de febrer del 2021, la Primera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats delegades per Acord de la Comissió de Govern de
data 2 de maig de 2019,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Resolució d’atorgament i denegació dels recursos potestatius de reposició de la convocatòria de subvencions
que atorga l’Ajuntament de Barcelona per al Foment de l’inici de nova activitat econòmica per a treballadors i
treballadores autònomes 2019.

https://bop.diba.cat

A

Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

B

1/4

A

Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

***7091**

EMP

19S07277-001

19S07354-001

10/01/2020

18/12/2019

1172

1174

1241

Valoració
Pendent de
del
pagament
recurs

4.000,00 €

Sol·licitud de revisió de l'expedient per haver estat atorgat un
import inferior al sol·licitat.
Em període d'al·legacions presenta contracte d'arrendament i
factures d'assessoria però sense formalitzar al·legació.
Presenta recurs junt amb la documentació justificativa.
Import recurs 3.514,38€ (485,62€ ja atorgats + 3.514,38€ =
4.000€ en total).

Estimat

3.514,38 €

4.000,00 €

Sol·licitud de revisió de l'expedient per haver estat atorgat un
import inferior al sol·licitat.
Em període d'al·legacions presenta contracte d'arrendament i
factures d'assessoria però sense formalitzar al·legació.
Presenta recurs junt amb la documentació justificativa.
Import recurs 3.813,22€ (186,78€ ja atorgats + 3.813,22€ =
4.000€ en total).

Estimat

3.813,22 €

4.000,00 €

Sol·licitud de revisió d'expedient denegat per no aportar certificat
d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb IMH.
Error material en presentar certificat de l'AEAT, esmenat junt
amb presentació de recurs tot acreditant estar al corrent de
pagaments també amb IMH.

Estimat

4.000,00 €

Estimat

1.152,00 €

Estimat

2.729,56 €

**5154***

SNL

19S07477-001

16/01/2020

1335

1.152,00 €

Sol·licitud de revisió d'expedient denegat per no esmenar la
documentació requerida.
Justifica aportació de documentació requerida (Certificat IMH i
contracte de lloguer).

**5363***

FAC

19S08366-001

31/12/2019

2122

3.600,00 €

Presenta comprovants de pagament de lloguer que hi mancaven,
ja que s'havia aportat contracte de lloguer i factures.
Import recurs 3.600,00€ (870,44€ ja atorgats + 2.729,56€ = 3,600
en total).
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CSB

19S07275-001

* Import
aprovat

Data 19-2-2021

**9496***

SCL

Data registre
Núm.
recurs
Expedient

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

**4343***

Nom o raó
social
Codi subvenció
sol·licitant
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ANNEX 1 – Recursos estimats

Valoració
del
recurs

A pagar
segons
recurs

Estimat

3.145,09 €

**4341***

LAP

19S09179-001

27/12/2019

2903

3.735,42 €

Aportada documentació requerida en relació a justificants de
pagaments de despeses elegibles (servei de gestoria i lloguer).
No hi constaven a l'expedient per un problema tècnic acreditat en
l'annexió de justificants al Portal de tràmits municipal. Import del
recurs 3.145,90€ (590,33€ ja atorgats + 3.145,09€ = 3.735,42€).

**6002***

SCM

19S09443-001

14/01/2020

3170

2.622,08 €

Aportats justificants de pagament de rebuts de lloguer.
Import del recurs 1.500'-€ (1.122,08€ ja atorgats + 1.500€ =
2,622,08€ en total).

Estimat

1.500,00 €

**3280***

APR

19S10363-001

02/01/2020

4008

930,91 €

Aporta justificant de pagament de factures de gestoria pendents.
Import recurs 930,92€ (830,67€ ja atorgats + 100,25€ ).

Estimat

100,25 €
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Nom o raó
social
Codi subvenció
sol·licitant

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

* Quantitat total atorgada, sumant quantitat de resolució provisional més l'estimada arran la presentació de recurs.
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Data
registre
recurs

Núm.
Expedient

Import
aprovat en
Resolució
definitiva

Motiu del recurs

Valoració
del recurs

Sol·licitud inadmesa en resolució provisional per no presentació
d'instància. No acredita presentació de la instància en termini.

Desestimat

No aportats nous comprovants de pagament no inclosos en
l'import de la resolució definitiva.

Desestimat

**4075***

JAH

19S07281-001

18/12/2019

1178

0,00 €

**7376***

AGB

19S7955-001

43826

1793

2.802,7 €

**9937***

CAR

19S08495-001

43840

2202

0,00 €

Sol·licitud inadmesa en resolució provisional per no presentació
d'instància.
Desestimat
Es presenta registre de sol·licitud fora de termini (10/01/2020).

***7762**

OY

19S09058-001

17/12/2019

2810

428 €

No es justifiquen més despeses a afegir a les elegibles ja
contemplades per a resolució definitiva
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Nom o raó
social
Codi subvenció
sol·licitant

Data 19-2-2021

NIF / NIE
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