GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

20 de Setembre del 2017

Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, 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, de l'Ajuntament
de Barcelona.

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, 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 provisional del Primer Tinent d’Alcalde en data 24 de maig 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 Primer Tinent d’Alcalde, s’ha adoptat la següent
resolució en data 13 de juliol de 2017:
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, 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
com a annex número 2; notificar els interessats l’esmentada proposta de resolució
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definitiva 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 definitiva 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 definitivament per a la contractació laboral d’un o més
participants en el Programa “Barcelona es Compromet”.

ANA LLOSAS BURCH
BUFET DOU ASSESSORS S.L.
DEKRA AMBIO S.A.U.
SIETE PUERTAS S.A.
AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING &
ADVISORS S.L.
FUNDACIÓ MANS A LES MANS
FUNDACIÓ MANS A LES MANS
MASBERNIUS SERVIDIVERS S.L.
IPLAN GESTION INTEGRAL S.L.
ESTEBAN RUIZ FLYNN
LIBERTE FOODS S.L.
1EGENDS SPORTS TECHNOLOGY S.L.
FUNDACION ACCION CONTRA EL
HAMBRE
VALENZUELA MOLINA, MIGUEL
ANGEL
VG MOBILITY TRADE S.L.
FUNDACION PRIVADA PRO VELLESA
AUTONOMA
FORN LA TORNA S.L.

CIF

NIF

SUBV.MAX.

40495978Q
B65959652
A08507915
A08456667

46225407F
38539580K
47839844M
72533762L

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

€
€
€
€

B64863491
G63509616
G63509616
B61389144
B64906845
47910819W
B66813981
B66801911

Y3573814L
23890747A
36954181N
35045937D
46771018N
43498111M
39401425X
45375296E

5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

G81164105

44008252Y

5.000,00 €

36577809N
B72209943

25371288B
46035926T

5.000,00 €
5.000,00 €

G63184527
B64877947

37746634T
29092484Z

5.000,00 €
6.000,00 €
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ANNEX 2.
Subvencions denegades definitivament per a la contractació laboral d’un o més
participants en el Programa “Bons Compromís Ocupació”.

RAÓ SOCIAL
MINIFREDO S.L.

CIF
B17482688

NIF
B17482688

MINIFREDO S.L.

B17482688

37739863Z

MINIFREDO S.L.

B17482688

X3638123Y

MAP4ALL UNVIERSAL
ACCESIBILITY S.L.
JOSE MANUEL
BLASCO GALLEGO

B66494667

35071080J

45636106N

38421073X

MOTIUS
CENTRE DE TREBALL FORA DE
L'ÀREA METROPOLITANA
CENTRE DE TREBALL FORA DE
L'ÀREA METROPOLITANA
CENTRE DE TREBALL FORA DE
L'ÀREA METROPOLITANA
NO CONTINUITAT EMPRESA
NO EMPADRONAMENT A
BARCELONA
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Barcelona, 25 d’agost de 2017. El secretari delegat de la Gerència de Política
Econòmica i Desenvolupament Local, Angel Pascual Oliva.
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