
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Sergi Blazquez Quevedo
20/10/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0ALASEOU81UCZ2D3C9DLWE124IXBIVMM*
0ALASEOU81UCZ2D3C9DLWE124IXBIVMM

Data creació còpia:
21/10/2021 15:03:11

Data caducitat còpia:
21/10/2024 00:00:00

Pàgina 1 de 3

 
 

Foc, 57 

08038 Barcelona 

Tel. 93 857 40 00 

justicia.gencat.cat 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 

 
  

Exp. SP2101/21/000023 

 

Proposta de resolució provisional per la qual es concedeix a la Fundació privada 

MAMBRÉ una subvenció en virtut de l’Ordre JUS/151/2021, de 14 de juliol 

 

En relació a l’Ordre JUS/151/2021, de 14 de juliol, (DOGC núm. 8460 de 19 de juliol de 

2021), i mitjançant la Resolució JUS/2295/2021, de 19 de juliol, es va convocar el procés per 

a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de 

projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres 

penitenciaris i alliberades condicionals. 

 

De conformitat amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, així com la disposició addicional tercera de la Llei 31/2002, de 30 de 

desembre, de mesures fiscals i administratives, sobre les subvencions a serveis prestats per 

entitats d’economia social o de tercer sector. 

 

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Fundació privada MAMBRÉ per al projecte 

“Projecte enllaç” i a proposta de la Comissió de Valoració d’acord amb el que disposa 

l’apartat 11 de l’Ordre. 

 

Vista l’acta de la Comissió de Valoració de data 8 d’octubre de 2021, 

 

 

PROPOSO 

 

1) Concedir la subvenció sol·licitada a l’entitat Fundació privada MAMBRÉ amb NIF 

G64641582, per a l’ Àmbit de l'acompanyament socioeducatiu de la base 1 de l’Ordre de 

referència, per un import de 9.500,00 euros. 

 

Aquesta subvenció serà finançada amb càrrec a la partida pressupostària 

D/482000100/2130/0000 dels pressupostos de despeses del centre gestor JU03 de la 

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. 

 

Un cop notificada la resolució de concessió definitiva es tramitarà el pagament d’una 

bestreta del 50% de l’import atorgat. 

 

2) Requerir la següent documentació, d’acord a l’establert a les bases 12.5 i 12.8 de 

l’Ordre: 
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a) Acceptació de la subvenció, renúncia d'aquesta subvenció o reformulació de la 
sol·licitud. En qualsevol cas, es considera tàcitament acceptada la subvenció si 
l'entitat proposada com a beneficiària no manifesta la seva renúncia expressa 
mitjançant el model normalitzat disponible a l'apartat de Tràmits del web de la 
Generalitat de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/subvencions_sp_alliberats_condicionals). 

 
b) Pòlissa d'assegurança, i el justificant de pagament corresponent, que cobreixi la 

responsabilitat civil de l'entitat i la del personal al seu servei durant tot el període 
temporal d'execució de les activitats objecte de subvenció. 
 

c) Les persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'una 
subvenció d'un import superior a 10.000 euros han de presentar una declaració 
responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, amb la finalitat que preveu l'epígraf j) de la base 19. 
 

Segons la base 12.5, us requerim també la certificació d’estar al corrent de les obligacions 

tributàries amb l’AEAT. 

 

Segons la base 19 apartat o), us requerim també que aporteu, segons si en el projecte hi ha 
o no tractament de dades de caràcter personal, un dels dos documents que es detallen a 
continuació: 
 
El document d'encàrrec de tractament de dades del Departament de Justícia, segons el 
model disponible a l'apartat de normativa del tràmit 
(http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/ 
subvencions_sp_alliberats_condicionals). 
 
O el document de tractament incidental de dades del Departament de Justícia, segons el 
model disponible a l'apartat de normativa del tràmit 
(http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/ 
subvencions_sp_alliberats_condicionals). 

 

 

Us requerim que presenteu aquesta documentació, en el termini de deu dies hàbils, 

comptadors des de l’endemà d’accedir a aquesta notificació, per via electrònica mitjançant 

l’apartat ‘Aportar documentació, al·legar, desistir, reformular (subvencions 2021)’  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/subvencions_sp_alliberats_condicionals?category=7610da42-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c.  
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La no presentació d’aquesta documentació, comporta el desistiment de la sol·licitud segons 

la base 13.2 de l’Ordre. 

 

 

 

 

 

El secretari 

 

 


