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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI, de la resolució de 5 de desembre de 2018, d'atorgament definitiu
de les subvencions del Programa Barcelona es Compromet per a la
contractació laboral de persones majors de 40 anys en situació d'atur
superior a 12 mesos i/o persones en risc d'exclusió, i/o joves inscrits al
Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de l'Ajuntament de
Barcelona.

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i de les Bases Reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a
empreses i entitats que contractin laboralment persones majors de 40 anys en situació d’atur
superior a 12 mesos i/o persones en risc d’exclusió, en el marc del Programa Barcelona es
Compromet d’impuls a la creació d’ocupació a Barcelona, aprovades per Acord de la Comissió
de Govern de data 29 d’octubre de 2014 i modificades en data 17 de desembre de 2014, 22
de juliol de 2015, 26 de maig i 22 de desembre de 2016, es fa públic i es notifica el contingut
del text íntegre de la resolució d’atorgament definitiu del primer tinent d’Alcaldia en data 5 de
desembre de 2018.
D’aquesta resolució també es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la OAC de Plaça Sant Miquel, 4, així com una referència de
l’anunci s’inserirà en la Gaseta Municipal. La relació de les subvencions concedides i
denegades s’incorporarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les Bases i la
normativa indicada. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DEFINITIU DE SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA
BARCELONA ES COMPROMET
En ús de les facultats delegades al primer tinent d’Alcalde, s’ha adoptat la següent resolució
en data 5 de desembre del 2018:
Atorgar amb caràcter definitiu, d’acord amb la Normativa reguladora de les subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona, les subvencions per a la contractació laboral de persones majors
de 40 anys en situació d’atur superior a 12 mesos i/o persones en risc d’exclusió, i/o joves
inscrits al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, d’acord amb els requeriments i
condicions previstos en les Bases Reguladores, a favor de les empreses i entitats i pels
imports màxims, incloent-hi l’import de l’incentiu fix i del “Bo Compromís” condicionat al
manteniment ininterromput de la contractació al cap de sis mesos a comptar des de l’inici de
la mateixa, que es concreten en el document assenyalat com a annex número 1 i d’acord amb
allò que es preveu a l’article 10 de les Bases. Denegar la subvenció a les entitats i pels motius
que es concreten en el document assenyalat com a annex número 2. Notificar els interessats
l’esmentada proposta de resolució definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona. Informar els interessats que un cop es tingui constància de la
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seva publicació al diari oficial es publicarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de
Barcelona; ordenar que s’iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva la present
resolució; 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 del
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.
ANNEX 1.
RAÓ SOCIAL

CIF

NIF
CONTRACTAT/DA

SUBV.MAX.

Abitari Labs, S.L.

B66727165

47889395Z

Fins a 5.000 €

ANT FACILITIES SL

B60972080

48698888E

Fins a 6.000 €

Associació Natura i Salut (NATSAL)

G60424900

33920803N

Fins a 6.000 €

CALAIX DE CULTURA, SL

B63033740

53060498G

Fins a 6.000 €

Cinesi, SLU

B61156816

46961299Z

Fins a 5.000 €

CITELUM IBÉRICA S.A.

A59087361

46768505Y

Fins a 6.000 €

DEKRA AMBIO S.L.U.

A08507915

Y1642828K

Fins a 5.000 €

DORI DORI PASTELERIA TRADICIONAL,
S.L.

B65174609

Y0277183R

Fins a 6.000 €

FUNDACIÓ NOU XAMFRA

G08882318

26612827X

Fins a 6.000 €

ORIM MANAGEMENT, SL

B65872491

X0145368P

Fins a 5.000 €

TEB VERD, S.C.C.L

F63880678

10090081G

Fins a 6.000 €

Vox Populi Recerca, S.L.

B63984256

36566872T

Fins a 5.000 €

ANNEX 2.
RAÓ SOCIAL

CIF

NIF

MOTIUS
No compleix el punt 6 de les
Bases. La persona contractada no
és col·lectiu elegible

KTC&R GLOBAL, S.L.

B63793194

47944702Y

MANSOL PROJECTES, SL.

B66026626

38084511F

No compleix el punt 4 de les
Bases. Concurrència de
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subvencions

MANSOL PROJECTES, SL.

B66026626

38088980Z

No compleix el punt 4 de les
Bases. Concurrència de
subvencions

MANSOL PROJECTES, SL.

B66026626

40995380L

No compleix el punt 4 de les
Bases. Concurrència de
subvencions

MANSOL PROJECTES, SL.

B66026626

43528945L

No compleix el punt 4 de les
Bases. Concurrència de
subvencions

MASPEY SL

B60434248

Y3619624J

No compleix el punt 12 de les
Bases. Presentació de sol·licitud
fora de termini.

MIRIAM BARRERA MORILLO

39919678G

46986851J

No compleix el punt 6 de les
Bases. La persona contractada no
és col·lectiu elegible

43424548L

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

37743373M

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

39178279X

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

35098233A

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

X5132607L

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

21771205A

No compleix el punt 14 de les
bases. Manca de documentació
acreditativa de la relació laboral
de 6 mesos

CARULLA & DIAZ GESTIO I
FINQUES, S.L.P.

B64689292

CARVER ADVANCED SYSTEMS, S.L. B62936422

JULIBERTRANS, S.L.

LADEHESA FOOD, S.L.U.

NATURA CERMO, S.L.

SERVEX COURIER,S.L.

B65344038

B66101536

B66402835

B62821756
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