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Dijous, 26 de juny de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà

ANUNCI de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per  
al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles" 

En compliment del decret d'Alcaldia de 25 de juny de 2014, s'obre la convocatòria de concurs públic per a la presentació 
de sol·licituds d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles" del curs 
2014-2015, d'acord amb les modalitats que s'especifiquen a les Bases reguladores d'aquestes subvencions aprovades 
per acord de la Comissió de Govern en sessió del dia 28 de maig de 2014 i publicades en el  Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 11 de juny de 2014.

Termini

Els interessats podran presentar sol·licituds del 26 de juny de 2014 al 15 de juliol de 2014, ambdós dies inclosos. Les 
sol·licituds  per  concórrer,  així  com  la  resta  d'annexos  a  les  bases,  es  poden  obtenir  al  web 
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar, o bé remetent petició a l'adreça agenda21escolar@bcn.cat.

La presentació de la sol·licitud d'ajut implica l'acceptació de les bases.

Tramitació

Per a la tramitació de les sol·licituds serà obligatori que s'aporti la documentació que s'indica al punt 5 de les Bases i es 
presenti al registre de la Gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans, situada al carrer Torrent de l'Olla, 218-
220, 4a planta (08012 Barcelona), de 8:30 a 14:00 hores, o de manera telemàtica, a través del portal de tràmits del web 
www.bcn.cat, També podrà presentar-se a qualsevol de les oficines del Registre General, així com d'acord amb el que 
disposa l'article 38 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i  del 
procediment administratiu comú.

L'òrgan instructor de la convocatòria, que tramitarà l'expedient, és el Departament d'Administració d'Hàbitat Urbà. La 
tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectuarà d'acord amb el que es disposa a les bases reguladores.

Modalitats i Quantia de les subvencions

Modalitat Anual: Quantia màxima, 400 EUR.
Modalitat Triennal: Quantia màxima, 1.200 EUR.

Resolució i Notificació

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de 
presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats, de conformitat amb l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant publicitat al 
web http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
en el termini d'un mes o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, ambdós a comptar des 
de l'endemà de l'anunci de la resolució, sens perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud 
d'atorgament de subvenció.

Publicitat

Les resolucions provisionals i definitives d'atorgament i denegació de subvencions es publicaran a efectes de notificació 
en el web http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar.
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Dijous, 26 de juny de 2014

La  publicació  de  la  resolució  d'atorgament  provisional  obrirà  un  termini  de  deu  dies  hàbils  per  a  la  formulació 
d'al·legacions i per la presentació de la documentació administrativa pendent de presentar.

Aplicació pressupostària i quanties

Per  atendre  les  sol·licituds  corresponents  a  les  dues  modalitats  subvencionables,  es  van  autoritzar  les  següents 
quanties  totals  màximes  per  cada  anualitat,  amb  càrrec  a  les  partides  pressupostàries  i  estats  de  previsions  de 
despeses que es detallen a continuació:

Import Partida Programa Orgànic Exercici
81.410.- 489.02 179.11 05.02 2014
24.400.- 489.02 179.11 05.02 2015
20.400.- 489.02 179.11 05.02 2016

Justificació i Control

Els beneficiaris dels ajuts hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb el que es disposa al punt 11 de 
les Bases.

Barcelona, 25 de juny de 2014
La secretària delegada d'Hàbitat Urbà, p. d. 02.05.2012, Rosa Martin i Niubó

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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