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Divendres, 24 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de resolució d'atorgament i denegació provisional de la convocatòria de projectes innovadors per a la qualitat  
democràtica, any 2017

En compliment de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i dels articles 42 i 45 de 
la  llei  39/2015,  d'1  octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions  públiques  (LPAC),  ES FA 
PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut dels textos íntegres de les resolucions d'atorgament i denegació provisionals del 
President de les Comissions de valoració, juntament amb els annexos que formen part de la resolució.

També es donarà publicitat a través de la web municipal.

Resolució d'atorgament i denegació provisional de la convocatòria de projectes innovadors per a la qualitat democràtic, 
any 2017.

En ús de les facultats delegades a la Presidència, i vist l'informe de la Comissió aprovat i la proposta formulada per  
l'òrgan instructor, s'ha adoptat la següent resolució

ATORGAR amb caràcter provisional, de conformitat amb la base desena de les bases reguladores i la convocatòria per 
a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Barcelona a favor de les entitats i particulars i pels imports 
que es concreten en el  document  assenyalats com llistat  d'aprovats  (annex número 1), condicionat,  si  escau,  a la 
preceptiva presentació de documentació establerta;

ATORGAR amb caràcter provisional la quantitat de 150 EUR per finançament del disseny i presentació al les entitats o 
particulars assenyalats en la relació presentada (annex 1);

INADMETRE, per incompliment de requisits donat que s'identificava als autors en el desenvolupament del projecte, a la 
relació presentada (annex2);

DENEGAR amb caràcter provisional, les sol·licituds que no assoleixen la valoració mínima a criteri tècnic i aquelles que 
obtenen una valoració del jurat insuficient a la relació presentada sota a quest criteri (annex 1);

INFORMAR als interessats que, respecte a la declaració d‘inadmissió de les sol·licituds relacionades en els documents 
assenyalats com annex número 2, aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es 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, en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què es produeix l'acte  
presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient;

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 desena que regeix la present convocatòria de subvencions, i 
atorgar-los 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;

NOTIFICAR la proposta de resolució provisional del Comitè a través de la Web http://governobert.bcn.cat/ca

INFORMAR als interessats que un cop es tingui constància de la seva publicació al  Butlletí Oficial de la Província es 
publicarà en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Barcelona; 

INFORMAR als interessats que la present resolució d'atorgament provisional no crea cap dret a favor del beneficiari  
proposat front l'Ajuntament de Barcelona mentre no s'hagi notificat l'atorgament definitiu de la subvenció;
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Divendres, 24 de febrer de 2017

INFORMAR als interessats que podran al·legar la seva oposició contra aquest acte tràmit en la resolució que posi fi al  
procediment, en els terminis establerts en l'article 112 de la llei 39/2015, d'octubre del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques;

FACULTAR els directors responsables dels programes per donar compliment a allò establert a les bases reguladores 
d'aquesta convocatòria, quant a la reformulació del projecte.

Annex 1. Sol·licituds atorgades i denegades amb caràcter provisional

Continua en la pàgina següent
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Divendres, 24 de febrer de 2017

NIF Nom Denominació Codi.
Subven.

Num.
Exp.

Mod. Puntuació
Total

Resolució i motivació Import 
proposat

(EUR)

Documentació
a aportar

F66379587 HABITATGES LA BORDA, 
SCCL

Gestió de resolució de conflictes en la 
posta en marxa d'un model vida comu

16S14556-001 5494 A1 17 Denegada per valoració tècnica prèvia insuficient 0,00

G58312489 ASOC.PERSONAS 
PARTICIPANT AGOR

Processos participatius per a l'elaboració 
de projectes a Barcelona

16S14557-001 5495 A1 46,10 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G64785868 ASSOC. CULTURAL 
MAKEATUVIDA

Artefactes comuns- Comunitats, 
Intervencions i Territori

16S14491-001 5509 A1 49,20 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G63428007 ASSOCIACIÓ 
BARCELONETA ALERTA

Pescant Alternatives: Una altra mirada
per fer desenvolupament local

16S14494-001 5511 A1 54,80 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G64778962 ASOC CULTURAL RADIO 
NIKOSIA

Xarxa d'espais d'autorganització per la 
participació ciutadana i la incidèn

16S14495-001 5512 A1 62,00 Aprovada
Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 
premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00

G58506981 FUNDACIO FRANCESC 
FERRER I GUA

Processos innovadors en l'aprofundiment 
democràtic

16S14497-001 5514 B3 63,80 Aprovada
El projecte presentat coincideix plenament amb els 
objectius de treball de la Direcció de democràcia Activa 
en quant a la necessitat d'analitzar els processos de 
participació que es donen ala ciutat com a base de 
l'aprofundiment democràtic.

11.222,40 Declaració 
transparència

G63999049 ALIA, ASSOC CULTURAL 
DONES RECERCA

No queremos toboganes, queremos la 
ciudad

16S14498-001 5515 B1 49,00 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G08906653 FUNDACIO BOSCH I 
GIMPERA

L'aire com a bé comú: accions
col·lectives per a la millora de la qualitat

16S14500-001 5516 A1 50,30 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G65400608 ASSOC.EDUCATIVA I 
CULTURAL FORMES

Procés participatiu per definir un projecte 
educatiu entre persones adultes

16S14501-001 5517 A1 75,40 Aprovada
Presenta el disseny d'un projecte participatiu en el que 
destaca la nova concepció en formació d'adults i el 
treball col·laboració entre Ajuntament i ciutadania.

28.200,00 Declaració 
transparència,
Dades 
bancàries,
NIF entitat,
Estatuts 
registrats de 
l'entitat.

G62138946 ASOCIACIÓ CULTURAL 
CONSERVAS

Consum, Drets i Privacitat 16S14503-001 5518 A1 49 Denegada per valoració tècnica prèvia insuficient 0,00

G59435180 A.B.D. ASOC. BIENESTAR 
Y DESARROLLO

Multiplicant salut: Participació pel canvi 16S14508-001 5522 A1 66,20 Aprovada
Projecte d'intervenció comunitària en barris amb 
desigualtats socials on s'ha valorat positivament la 
innovació que suposa fer-ho a partir de l'apropament a 
l'art

23.000,00 Declaració 
transparència

G65107229 ASOC. CULTURAL 
MOVIMIENTO ARTES

TIRA!:Novel·la gràfica als centres d'acollida16S14514-001 5523 A1 45 Denegada per valoració tècnica prèvia insuficient 0,00

E59914994 L'ESCOLA EL SOL, C.B. La ciutat de l'adolescència 16S14516-001 5525 A1 51,70 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00
G65744138 ASSOCIACIÓ 

REBOBINART
WOMART. Dona i art urbà 16S14520-001 5526 A1 60,40 Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 

premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00
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NIF Nom Denominació Codi.
Subven.

Num.
Exp.

Mod. Puntuació
Total

Resolució i motivació Import 
proposat

(EUR)

Documentació
a aportar

F66248154 LACOL SCCL La coproducció d'habitatge assequible 16S14523-001 5527 B4 60,20 Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 
premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00

G63999049 ALIA, ASSOC CULTURAL 
DONES RECERCA

Cooperativa donestech DE-BUG 16S14524-001 5528 A3 53,40 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G64098601 ASS. PROMOCIÓ DEL 
CINEMA DOCUMENTAL

Les pràctiques de creació audiovisual 
participativa com a eina de participa

16S14525-001 5529 B1 63,40 Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 
premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00 Certificat AEAT,
Certificat TGSS,
Certificat IMH,
Estatuts 
registrats de 
lentitat
Nif persona 
representant

G66867524 ASSOCIACIO COMUNAL L'art d'alliberar el món 16S14526-001 5530 B1 34,80 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00
G66234287 CICLICA ASSOCIACIO Transició energètica ciutadana 16S14527-001 5531 A1 55,40 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

DEU FERRER MARC L'Escola com a nucli urbà i social del
barri

16S14529-001 5532 B1 75,40 Aprovada
El projecte presenta una tecnologia madura per dur a 
terme l'anàlisi de dades existents a la plataforma 
decidim.Barcelona amb l'objectiu de poder millora el 
seu rendiment

13.612,50 Declaració 
transparència,
Dades 
bancàries

CARBALLO COEGO KATIA Plaça Comú 16S14530-001 5533 A2 39,80 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00
G66281684 UTOPIA BARCELONA Diàlegs Estètics al meu barri 16S14531-001 5534 A1 69,50 Aprovada

Projecte d'intervenció comunitària en barris amb 
desigualtats socials on s'ha valorat positivament la 
innovació que suposa fer-ho a partir de l'apropament a 
l'art

16.800,00 Declaració 
transparència,
NIF entitat, 
Estatuts 
registrats de 
lentitat,
Nif persona 
representant

G66867524 ASSOCIACIO COMUNAL Aprendremn a pescar i no demanarem més 
peixos

16S14533-001 5535 A1 34 Denegada per valoració tècnica prèvia insuficient 0,00

G63425755 ASSOCIACIO APASSOS 
ACCIÓ I PARTICIP

Democratització del Mas Guinardó i 
reconversió a Casal de Barri

16S14534-001 5536 A1 34,60 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

G66815846 ASSOCIACIO JARDINS 
D'EMMA

La cogestió dels jardins d'Emma 16S14535-001 5537 A1 62,50 Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 
premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00 Estatuts 
registrats de 
l'entitat

La Comunitat Vertical 16S14536-001 5538 B1 54,40 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00
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NIF Nom Denominació Codi.
Subven.

Num.
Exp.

Mod. Puntuació
Total

Resolució i motivació Import 
proposat

(EUR)

Documentació
a aportar

G62296157 TAG TALLER 
D'INTANGIBLES

Lliguem caps 16S14537-001 5539 A2 65,00 Aprovada
Es un projecte d'innovació tecnològica sobre una 
plataforma digital oberta on poder treballar de manera 
col·laborat IVA, proporcionar eines per contextualitzar, 
relacionar.

22.000,00 Declaració 
transparència,
NIF entitat,
Estatuts 
registrats de 
lentitat,
Nif persona 
representant

TAG TALLER 
D'INTANGIBLES

Lliguem caps 16S14538-001 5540 B2 53,80 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

JUAREZ LATIMER-
KNOWLES DAVID

Fem-ho fàcil. Barcelona 16S14539-001 5541 A3 35,60 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

VECCHI LUCIA El Gòtic parla 16S14540-001 5542 A1 64,40 Projecte arriba a la nota mínima establerta, no obté 
premi però si finançament per al disseny i presentació 
del projecte

150,00 Dades 
bancàries

COMERMA CORTADA 
NURIA

La Casa de la Precarietat 16S14541-001 5543 A1 39,60 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

GOMEZ CERDA VICENÇ Com es decideix a decidim. Barcelona ? 16S14542-001 5544 B1 74,00 Aprovada
El projecte te un objectiu de treball, explorar el 
potencial de l'escola com a nucli urbà i social del barri 
amb una planificació i una metodologia ben definida.

13.000,00 Declaració 
transparència,
Dades 
bancàries

G64564057 FUNDACIÓ PRIVADA 
QUEPO

Desenvolupament d'un prototip d'aplicació 
web per a la interconexió.....

16S14543-001 5545 A1 43,20 Denegada puntuació inferior a la nota de tall 0,00

Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA 
BARCELONA

BARCELONA, JOVENTUT PLURAL 16S14544-001 5546 B1 72,80 Aprovada
Projecte d'investigació-acció-colaborativa innovador, 
que treballa a partir de la memòria històrica.

16.165,00 Declaració 
transparència

Annex 2. Sol·licituds inadmeses amb caràcter definitiu.

NIF Nom Denominació Codi.
Subven.

Num.
Exp.

Mod. Puntuació
Total

Motiu d'inadmisió 

G66661653 ASS. CULTURAL TUDANZAS Proyecto Cultural Tudanzas 16S14505-001 5520 A1 0 Inadmisió per identificació del nom del 
sol·licitant en la redacció del projecte.

G66661653 ASS. CULTURAL TUDANZAS Proyecto Cultural Tudanzas 16S14506-001 5521 B1 0 Inadmisió per identificació del nom del 
sol·licitant en la redacció del projecte.

F63776264 IMPULSEM, SCCL Aparadors: més que façanes 16S14515-001 5524 A1 0 Inadmisió per identificació del nom del 
sol·licitant en la redacció del projecte.

Barcelona, 17 de febrer de 2017
La secretària delegada, M. Isabel Fernández Galera C
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