GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

21 de Juny del 2017

Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
RESOLUCIÓ provisional
Compromet.

núm.

22

del

Programa

Barcelona

es

Resolució d’atorgament provisional núm. 22 del programa de subvencions que atorga
l’Ajuntament de Barcelona 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
garantia juvenil, amb import màxim de 6.000€.
ANUNCI
En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, de l’article 59.6 i 60 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 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 i 22 de juliol de 2015, es fa públic i es
notifica el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament provisional del
Regidor d’ Empresa i Turisme de data 04 de gener de 2017.
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.

En ús de les facultats delegades al Regidor d’Empresa i Turisme, s’ha adoptat la
següent resolució en data 04 de gener de 2017:
Atorgar amb caràcter provisional, 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, 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 divuit 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
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com a annex número 2; notificar els interessats l’esmentada proposta de resolució
provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i atorgar-los un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, a
comptar des del dia següent d’aquesta publicació; informar els interessats que un
cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial es publicarà en el tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona; informar els interessats que la
present resolució d’atorgament provisional no crea dret algun a favor del beneficiari
proposat front l’Ajuntament de Barcelona, mentre no s’hagi notificat l’atorgament
definitiu de la subvenció; informar els 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 107.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ANNEX 1.
Subvencions atorgades provisionalment per a la contractació laboral d’un o més
participants en el Programa “Barcelona es Compromet”.

CIF
B66482217
B66482217
B66482217
B66482217
B66228586
B64647829
B65756835

NIF
CONTRACTAT/DA
38122847W
36566184W
37366820P
46345827E
Y1299641v
21750925D
X9946614B

SUBV.MAX.
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

B66101221 26323673N

6.000,00 €

B66101221 46432716V

6.000,00 €

ANNEX 2.
Subvencions denegades provisionalment per a la contractació laboral d’un o més
participants en el Programa “Bons Compromís Ocupació”.
RAÓ SOCIAL
CIF
NIF
MOTIUS
POLLOS
PLANES
NO
ATURAT
DE
LLARGA
BARCELONA S.L.
B66092131 35086976Q DURADA
TAST BARCELONA S.L.
B66482217 43409931F NO ESTÀ A L'ATUR
BIOCHEMIZE S.L.
B65700163 39376536F NO CONTINUITAT EMPRESA
Barcelona, a 18 d’ abril de 2017.
El Secretari Delegat de la Gerència d’Empresa i Turisme, Angel Pascual Oliva.
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RAÓ SOCIAL
TAST BARCELONA S.L.
TAST BARCELONA S.L.
TAST BARCELONA S.L.
TAST BARCELONA S.L.
GNL GOVERNANCE RISK &COMPILANCE
ASSESSORIA PARDO BARRIO S.L.P.
INGENIERIA APLICADA AL PROYECTO
LLAVES EN MANO S.L.
MENJA FUTUR EMPRESA D'INSERCIÓ
S.L.
MENJA FUTUR EMPRESA D'INSERCIÓ
S.L.

