Dilluns, 23 de maig de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Ocupació, Empresa i Turisme
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 del Programa de subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona a empreses per al
foment de la contractació estable, aprovades per Acord de la Comissió de Govern de data 20 de març de 2013 i
modificades amb data 2 d'octubre de 2013, 18 de desembre de 2013, 8 d'abril de 2015 i 22 de juliol de 2015 i prorrogat
en data 3 de desembre de 2014, ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de la resolució
d'atorgament definitiu del Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme de data 28 d'abril de 2016.
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 DEL REGIDOR D'OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I TURISME
En ús de les facultats delegades al Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme, Sr. Agustí Colom i Cabau, s'ha
adoptat la següent resolució en data 28 d'abril de 2015:

ANNEX 1.
Subvencions atorgades definitivament per a la contractació laboral d'un o més participants en el Projecte "Barcelona
Crea Ocupació"
RAÓ SOCIAL
ACTIVO T.I.
NOVADATA IBERIA S.L.
TEBAZA FRANCHISING S.L.
FRANCESC VALERIE SERVICES S.L.
FRIEND2FRIEND EUROPE S.L.
BRISINGAMEN S.L.
RIBES I CASALS S.A.

CIF
B64638364
B65474918
B64404759
B62935143
B65195513
B64809502
A08062846

TREBALLADOR
JAIME RODRIGUEZ REYES
KALINA YAVOROVA NINOVA
HOLGER OMAR QUINCHE TAQUIZA
MARIA ANGELES MANGADO ANGULO
MIQUEL CANAL ESTRADA
CARMEN RALUCA BOB
RAIMON VIDAL PAGES

NIF
46753321W
Y3789069V
23928214A
47802084B
47114982B
Y1550628M
47835864G
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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 indefinida de jove/s d'edat entre 16 i 29 anys i/o persona/es en
situació d'atur de llarga durada, d'acord amb els requeriments i condicions previstos en les Bases Reguladores, a favor
de les entitats que es concreten en el document assenyalat com a annex número 1 i d'acord amb les quanties i períodes
assenyalats a l'article 9 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 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.
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ANNEX 2.
Subvencions denegades definitivament per a la contractació laboral d'un o més participants en el Projecte "Barcelona
Crea Ocupació"
RAÓ SOCIAL
GARAGE CATEDRAL S.L.

CIF
B58589425

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS
COREIXAMPLE

G60511847

CONTRACTAT/DA
JOSE LUIS AGUILELLA
BELTRAN
MIRIAM GONZALEZ MARTIN

NIF
18975428Z

MOTIUS
NO ATURAT DE LLARGA DURADA

47640960W

NO CONTINUITAT CONTRACTE
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Barcelona, 10 de maig de 2016
El secretari delegat de la Gerència d'Ocupació, Empresa, Turisme, Angel Pascual Oliva
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