Dijous, 15 de setembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
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 definitiu del Regidor d'Empresa
i Turisme de data 3 d'agost 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'EMPRESA I TURISME.
En ús de les facultats delegades al Regidor Empresa i Turisme, s'ha adoptat la següent resolució en data 3 d'agost de
2016:

ANNEX 1.
Subvencions atorgades definitivament per a la contractació laboral d'un o més participants en el Programa "Barcelona
es Compromet."
RAÓ SOCIAL
AURIA PRODUCTOS GALLEGOS S.L.
BCN CASELAND S.L.
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CREU COBERTA
GRUP TRAPS 99 S.L.
SPECIALISTERNE S.L.
CREATIC ACADEMY S.L.
CONNECT THE POINT S.L.
NEPHILA HEALTH PARTNERSHIP S.L.

CIF
B65982274
B66214529
G58792979
B61957668
B66075987
B66386392
B63807929
B66013368

NIF CONTRACTAT/DA
38115722F
36973205S
37745178Q
35078050Z
47927429Y
40525101K
37369555Y
43680515L

SUBV. MAX.
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
18.000,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
18.000,00 EUR
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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 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 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.

Dijous, 15 de setembre de 2016
RAÓ SOCIAL
PLASTICOS PINEDA S.L.

CIF
B62771175

NIF CONTRACTAT/DA
27267471M

SUBV. MAX.
15.000,00 EUR

ANNEX 2.
Subvencions denegades definitivament per a la contractació laboral d'un o més participants en el Programa "Barcelona
es Compromet."
RAÓ SOCIAL
ESPONEY TEJERO, LUIS CARLOS
ZIGGURAT LANGUAGE SERVICES S.L.
ASSOCIACIO ARTESANS DE GRÀCIA
PREVENTORONLINE S.L.
IHRACAT INTERNATIONAL S.L.
PLASTICOS PINEDA S.L.

CIF
39647100E
B63781926
G61048484
B65450785
B65680787
B62771175

NIF
46509033C
38511945D
47591118R
X6158655Z
38064974C
38494468N

MOTIUS
NO CUMPLEIX REQUISITS BASE 6-NO EMPADRONAT A BARCELONA
NO CUMPLEIX REQUISITS BASE 6-NO CONTINUITAT CONTRACTE
NO CUMPLEIX REQUISITS BASE 6-NO CONTINUITAT CONTRACTE
NO CUMPLEIX REQUISITS BASE 6-NO EMPADRONAT A BARCELONA
NO CUMPLEIX REQUISITS BASE 6-NO EMPADRONAT A BARCELONA
ALTA DEL TREBALLADOR FORA DE TERMINI
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Barcelona, 29 d'agost de 2016
El secretari delegat de la Gerència d'Empresa i Turisme, Angel Pascual Oliva
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