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Exp. JUS003/18/00015 
 
Resolució de concessió provisional per la qual s’atorga a l’entitat Fundació Privada 
Mambré 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/116/2018, de 10 de juliol). 
 
Pel que fa a l’Ordre JUS/116/2018, de 10 de juliol, (DOGC núm. 7665, de 17 de juliol de 
2018), i mitjançant la Resolució JUS/1764/2018, de 17 de juliol, 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. 
 
Vista la sol·licitud presentada i a proposta de la Comissió de Valoració d’acord amb el que 
disposa l’apartat 11 de l’Ordre de convocatòria, 
 
Vista la proposta del director general de Serveis Penitenciaris de data 22 d’octubre de 2018, 
 
 
RESOLC 
 
1) Concedir la subvenció sol·licitada a l’entitat Fundació Privada Mambré, per a l’àmbit i) 

de la base 1 de l’Ordre JUS/116/2018, de 10 de juliol, per un import de 10.000,00 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 
Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia. 
 
Un cop emesa la resolució de concessió definitiva es tramitarà el pagament d’una 
bestreta del 60% de l’import atorgat. 

 
2) Requerir la següent documentació, establerta a la base 12.8 de l’Ordre JUS/116/2018, 

de 10 de juliol: 
 

• Acceptació de la subvenció, renúncia 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 
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disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya 
(http://tramits.gencat.cat). Pot ser un original emès amb mitjans electrònics o una 
còpia simple en format electrònic. 

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

responsabilitat civil de l'entitat i personal al seu servei durant tot el període temporal 
d'execució de les activitats objecte de la subvenció. Pot ser un original emès amb 
mitjans electrònics o una còpia simple en format electrònic. 

 
Les entitats sol·licitants no estan obligades a presentar la documentació exigida, si 
aquesta ja ha estat aportada prèviament, dins el termini de cinc anys anteriors a la data 
de publicació al DOGC de la present convocatòria, a qualsevol òrgan o dependència del 
Departament de Justícia i les dades que conté no hagin variat i continuïn essent vigents. 
En aquest cas, la seva aportació es podrà substituir per una declaració de l'entitat en la 
qual s'indiqui clarament a quin òrgan o dependència es va aportar la documentació 
esmentada, en quina data i amb relació a quin expedient, i que les dades i 
circumstàncies incloses en aquesta documentació no han variat i continuen vigents. 

 
Us requerim que presenteu aquesta documentació, en el termini de deu dies hàbils 
comptadors des de l’endemà d’accedir a aquesta notificació, per l’Oficina Virtual de Tràmits 
(OVT). 
 
 
La no presentació d’aquesta documentació, comporta el desistiment de la sol·licitud segons 
la base 13.2 de l’Ordre JUS/116/2018, de 10 de juliol. 
 
Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, 
de 12 de maig, DOGC 7371 de 17 de maig) 
 
 
 
 
 
La secretària general 


