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Resolució provisional per la qual s’atorga a l’entitat Fundació Privada Mambre una 

subvenció destinada 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 (Ordre JUS/122/2016, de 20 de maig) 

 

 

 

Mitjançant l’Ordre JUS/122/2016, de 20 de maig, (DOGC núm. 7130, de 30 de maig de 

2016) es va convocar el procés per a la concessió de subvencions destinades 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. 

 

Vistes les sol·licituds presentades per a cada programa i a proposta de la Comissió de 

Valoració d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’Ordre de convocatòria, 

 

 

 

RESOLC 

 

Concedir la subvenció sol·licitada a l’entitat Fundació Privada Mambre, per al programa i de 

la base 1 de l’Ordre JUS/122/2016, de 20 de maig, per un import de 10.000,00 euros. 

 

 

Disposeu de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’accedir a aquesta notificació, per 

presentar una sol·licitud de reformulació o de renúncia parcial o total mitjançant l’Oficina 

Virtual de Tràmits (OVT). 

 

 

Aquesta subvenció serà finançada amb càrrec a la partida pressupostària 

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

Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia per a l’exercici 2016.  
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Un cop emesa la resolució de concessió definitiva es tramitarà el pagament d’una bestreta 

del 80% de l’import atorgat.  

 

 

Barcelona,  

 

 

 

 

 

Per delegació (Resolució del conseller  

de Justícia JUS/1564/2016, de 8 de juliol,  

DOGC 6911 de 13 de juliol) 

 

Adrià Comella i Carnicé 

El secretari general de Justícia 
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