INFORMAR que contra aquesta resolució, en el cas dels recursos estimats i desestimats (annexos 1 i 2) 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.
DENEGAR amb caràcter provisional la sol•licitud relacionada en el document assenyalat com annex número 3 pel motiu que hi figura; 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,
en el seu cas, el mateix termini comú de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació acreditativa ja referenciada en la declaració responsable realitzada pels
interessats o que hagi estat requerida a l’annex 3.
NOTIFICAR a les persones interessades aquesta resolució mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, tal i com preveu la base número 14 que regeix la
present convocatòria de subvencions; ORDENAR que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva aquesta resolució;

M. Eugènia Riera Paino
Secretària delegada

Barcelona, 3 de desembre de 2021

https://bop.diba.cat

A

DESESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució de la Primera Tinença d’Alcaldia de data 27 d’octubre del 2021, relativa a
les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori i, en conseqüència, DENEGAR amb caràcter definitiu, les sol•licituds
relacionades en el document assenyalat com annex número 2.

Pàg. 1-3

ESTIMAR ELS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ interposats contra la resolució de la Primera Tinença d’Alcaldia, de data 27 d’octubre del 2021, relativa a les
subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori i en conseqüència, ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la
base 11 de la convocatòria aprovada en data 25 de març del 2021 i les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data 11 de febrer del 2021, les
subvencions a favor de la persona jurídica i per l’import que es concreta en el document assenyalat com annex número 1;

CVE 202110148113

En data 3 de desembre del 2021 i en ús de les facultats delegades per Acord de la Comissió de Govern de data 25 de març del 2021, la Primera Tinença d’Alcaldia ha
RESOLT:

Data 10-12-2021

ANUNCI: Resolució de recursos de reposició relatius a la convocatòria 2021 del Programa de Subvencions per
a l’Impuls Socioeconòmic del Territori

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

B

1/3

B67344036

COMPAÑÍA
LATIONAMERICANA DE
LLIBROS

B64890080

JAMILA EXOTIC, SL

**7338***
**9807***
F66674805

SOCIETAT
ORGANICA+10, SCCL

A
Num.
Expedient

Modalitat

Exercici

Import
sol·licitat

Import
proposat

Reformulació

Estudi Blumei

21S05361-001

2882

Mod. 1

2021

31.816,00 €

13.000,00 €

Reformulació segons
normativa reguladora

Creación de nuevo espacio
Lata Peinada

21S05495-001

2970

Mod. 1

2021

50.000,00 €

15.000,00 €

Reformulació segons
normativa reguladora

21S05531-001

3019

Mod. 1

2021

50.000,00 €

15.000,00 €

Reformulació segons
normativa reguladora

21S05893-001

3382

Mod. 4

2021

28.900,00 €

16.000,00 €

Big Blue

21S05929-001

3422

Mod. 2

2021

49.642,80 €

12.500,00 €

RECircular!

21S06270-001

3742

Mod. 2

2021

50.000,00 €

12.500,00 €

Reformulació segons
normativa reguladora
Reformulació segons
normativa reguladora
Reformulació segons
normativa reguladora

Creació i posada en marxa de
la Clínica Veterinària
Aquanatura
Disseny i digitalització de rutes
gastronòmiques

ANNEX 2. Recursos de reposició desestimats.
NIF

Nom

Denominació

Codi.Subven.

Num.
Expedient

Modalitat

Resolució recurs
reposició

Motiu denegació

B66892043

ECO PLATAFORMA
D’ORGANITZACIÓ, SL

Servei última milla amb
vehicle zero emissions

21S05232-001

2748

Mod. 6

Desestimat

B62646526

AERALAB LA CLOTA,
SLU

Mapamic del barri i del
tramat urbà

21S06126-001

2789

Mod. 2

Desestimar

Formatgeria Casa Carot

21S06021-001

3427

Mod. 1

Desestimat

Menjador Nòmada

21S06126-001

3608

Mod. 5

Desestimat

3. No haver esmenat la documentació requerida abans de
la resolució definitiva.

Inserjoves

21S06573-001

3988

Mod. 3

Desestimat

9. L'activitat desenvolupada no compleix els requisits de
les Bases reguladores.

21S06810-001

4257

Mod. 1

Desestimar

3. No haver esmenat la documentació requerida abans de
la resolució definitiva.

21S06206-001

3665

Mod. 3

Desestimar

3. No haver esmenat la documentació requerida abans de
la resolució definitiva.

**0947***
G66290313
R0900578G

ASSOCIACIÓ DE
CRIANÇA COMPARTIDA
TRIBU SUGURU
ESCOLA PIA
CALASSANCI

G65371262

ASOCIACIÓN INTEGART

G67444380

ASSOCIACIÓ MUSIC
MENTORING

Reactivación de un local
adecuado para el
ensayo, creación y
aprendizaje de danza,
teatro y música
ReactivART: indústria
musica i joventut postCovid19

3. No haver esmenat la documentació requerida abans de
la resolució definitiva.
10. Revisat l’expedient, no consta que s’hagi produït error
o omissió en la valoració del projecte.
3. No haver esmenat la documentació requerida abans de
la resolució definitiva.

https://bop.diba.cat

Codi.Subven.
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**7442***

Denominació

CVE 202110148113

Nom
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B

NIF

Data 10-12-2021

ANNEX 1. Recursos de reposició estimats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

NIF

A
Denominació

La SinNombre Gallery

Codi.Subven.
21S06663-001

Num.
Expedient

Modalitat

4115

Mod. 7

Resolució recurs reposició

Motiu denegació

Estimat motiu d’admissió a tràmit
per justificar seu social a
Barcelona

Denegada la sol·licitud de subvenció
per no assolir la puntuació mínima.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-12-2021

CVE 202110148113

**9146***

Nom

https://bop.diba.cat

ANNEX 3.- Sol·licitud denegada
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