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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI resolució definitiva de la convocatòria per a activitats i projectes de
promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

La Primera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats delegades
per Acord de la Comissió de Govern, en data 19 d’octubre de 2018 ha decidit:
Resoldre les al·legacions presentades i que figuren a l’annex número 2; atorgar amb caràcter
definitiu, de conformitat amb la Base reguladora 14 i l’article 9 de la convocatòria de
subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a activitats i projectes de promoció i
reforç de l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona, aprovada per la Comissió de
Govern en sessió de data 9 d’abril de 2018, les subvencions a favor de les persones i pels
imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 1; denegar amb
caràcter definitiu les sol·licituds relacionades en els documents assenyalats com annex
número 1 pels motius que hi figuren; notificar a les persones interessades l’esmentada
proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com es preveu en la Base 14 que regeix la present convocatòria de
subvencions; ordenar que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present
resolució; i informar que 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 resolució, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats 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 Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des de la
data en que es produeix l’acte presumpte. També es pot interposar qualsevol altre recurs que
es consideri convenient.
El Barcelona, 23 d’octubre de 2018. El Secretari delegat, Angel Pascual Oliva.
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