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 NOTIFICACIÓ 

 
Codi Subvenció 20S00151  Descripció FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ 

 
Tipificació 1141  Import 128.650,00  Expedient 20200467  Actuació 

S.015.01520.0
01 

   

 La Gerència, en data 27 de novembre de 2020, ha adoptat la següent resolució:  
   

 “ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i prevista singularment en el pressupost de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials de Barcelona (IMSS), a la  Fundació Mambré, amb NIF G-64641582, per a la realització del projecte anomenat “Allotjament 

temporal amb suport educatiu Mambré (Llar Mambré)”, per un import de 128.650€  equivalent al 60,05% del cost total del projecte 

fixat en 214.250€, per l’execució del projecte durant l’any 2020, amb càrrec a la partida econòmica 0100 48669 23142 del pressupost 

del 2020 de l’Institut, de conformitat amb els articles 22.2.a)  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  65 

del seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 6.1a) de la Normativa General Reguladora de les 

Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal de data 4 de febrer de 2005, modificada el 

17  de desembre de 2010. 

DECLARAR la compatibilitat de la subvenció amb qualsevol altres subvencions municipals o concedides per altres administracions, ens públics o 

privats. 

DECLARAR que consta causa justificada  de que el percentatge de l’aportació de l’IMSS supera al 50% del cost total del projecte, de conformitat 
amb l’establert a l’article 2.5 de l’esmentada Normativa Reguladora de Subvencions  de l’Ajuntament de Barcelona. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa de 128.650 .000€, amb càrrec a la partida 0100 48669 

23142 del pressupost de l’IMSS de l’exercici 2020, a favor de la Fundació Mambré. 

REQUERIR a l’entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres mesos a comptar des del 31 de desembre de 2020, data de la 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació corresponent dels fons rebuts en la forma que s’estableix en l’annex a aquest acord,  
sens perjudici de les mesures de flexibilització que es puguin adoptar en un futur d’acord amb el  disposat en el Decret d’Alcaldia de 22 d’abril de 
2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l’aprovació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la a gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  i d’acord 
amb la normativa que es dicti al respecte. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d’aquest acte.” 

 

 
 

         

Any Programa Assentament Import  Any Programa Assentament Import 

         2020 23142 7000429509 128.650,00      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Codi Orgànic: 0100 Codi Econòmic 48669 Compte PGC. 6511080000 Import Total 128.650,00 
  
 Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.  

També es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la present resolució.  
Contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorregut tres mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.  
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

 

 
 

 
 La Secretaria delegada (PD. 04.03.2019) 
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 SIGNAT:     

   
 MOLT IMPORTANT:  FACIN REFERÈNCIA AL CODI DE SUBVENCIÓ PER A QUALSEVOL GESTIÓ DAVANT AQUESTA ADMINISTRACIÓ.  
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