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NOTIFICACIÓ

Codi Subvenció 22S00179 Núm. Expedient 20220335 Import 128.650,00€

Descripció  Subv. proj. Allotj. temporal suport educatiu MA

D'acord amb la proposta de l'Organ Gestor, Gerència ha adoptat la següent resolució amb data 12.11.2022

Vist l'informe de l'Organ Gestor qui signa eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIO a la Gerenta :

"ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i prevista singularment en el pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona,

a FUNDACIO PRIVADA MAMBRÉ, amb NIF G64641582, per a la realització del projecte "Allotjament temporal amb suport educatiu Mambré (Llar

Mambré)", per un import  128.650,00 euros, equivalent al 77,50% del cost total del projecte fixat en 166.000 euros, per a la execució del projecte durant

l'exercici 2022, amb càrrec a la partida econòmica 0100 48669 23142. del pressupost del 2022 de l'Institut, de conformitat amb els articles 22.2a) de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 65 del seu reglament de desenvolupament, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i 6.1a) de

la Normativa Municipal 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 el 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 RECONEIXER L'OBLIGACIO de la despesa de 128.650,00 euros, amb càrrec a la partida 0100 48669 23142  del

pressupost de l'IMSS de l'exercici 2022, a favor de FUNDACIO PRIVADA MAMBRÉ.

REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres mesos a comptar des 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.

DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d'aquest acte".

ANNEX DE LES CONDICIONS D'EXECUCIO DEL PROJECTE SUBVENCIONAT (EXPEDIENT 20220335)

Qualsevol modificació del projecte que suposi una reducció igual o superior a un 30% de l'import del pressupost haurà de ser comunicada a l'òrgan que

va atorgar la subvenció per a la seva autorització. No obstant això, aquelles modificacions del pressupost que suposin únicament una modificació de

partides derivades d'imponderables només requeria de comunicació sense necessitat d'autorització.

La modificació de partides per motius no considerats imponderables que impliquin una variació igual o superior al 30% de l'import inicialment previst en

la partida corresponent també requerirà de prèvia comunicació i posterior autorització tot i que no afecti l'import total del pressupost del projecte.

L'entitat coneix i accepta que la no realització del projecte objecte d'aquesta subvenció, o la modificació no autoritzada del mateix, l'obliguen al

reintegrament de les subvencions rebudes, més els corresponents interessos, independentment de les sancions que corresponguin, segons disposa

l'art. 13è de la Normativa General Reguladora de les Subvencions Municipals aprovada per l'Ajuntament de Barcelona i els articles 37 i següents de la

Llei General de Subvencions.

El projecte que ha estat objecte de subvenció contempla totes les accions i/o activitats integrades en el pressupost. En conseqüència, la subvenció

atorgada per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona, només pot ser destinada al

finançament de qualsevol de les despeses imputables al projecte presentat i comprensiu de l'execució.

Pel que fa a les despeses de recursos humans només es podran imputar un 55,71 % de la subvenció concedida per l'Institut com a despeses

subvencionables, que suposen un 55,31 % del cost total del projecte.

Els impostos indirectes només seran subvencionables en el cas que siguin imputables a la realització del projecte i no siguin susceptibles de ser

recuperats o deduïts per l'entitat.

L'entitat s'obliga a contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i accidents que cobreixi totes les activitats del projecte i activitats

organitzades, siguin esportives o no, com també a tots aquells que participin o assisteixin a qualsevol activitat o esdeveniment del projecte o a les

activitats de promoció i altres vinculades que s'organitzin.  Una còpia de la pòlissa haurà de ser lliurada a l'Ajuntament de Barcelona quinze dies abans

que s'executi qualsevol acció o activitat relacionada amb el projecte "Allotjament temporal amb suport educatiu Mambré (Llar Mambré)".



De conformitat amb el que preveu l'article 29.2 de la de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l'article 68 del Reial Decret

887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de Subvencions, no es permet la subcontractació per un import superior al 50% del

projecte i, en tot cas, caldrà l'autorització prèvia de l'òrgan que va atorgar la subvenció quan l'activitat subcontractada excedeixi en més d'un 20 % del

cost del projecte i sigui superior a 60.000,00 euros, procedint-se a la seva formalització per escrit.

En tot cas l'entitat haurà de sol·licitar almenys tres pressupostos a proveïdors quan l'import del contracte de serveis o subministraments superi els

15.000.- euros iva exclòs, o 40.000.- euros iva exclòs en el cas d'obres, i haurà de justificar l'elecció del proveïdor en el cas que no s'hagi escollit el

proveïdor més econòmic

No es podrà fraccionar un contracte amb l'objecte de disminuir la seva quantia i evitar el compliment dels requisits exigits a l'apartat anterior.

Els contractistes resten obligats exclusivament amb l'entitat, que assumirà la total responsabilitat de l'execució del projecte subvencionat.

L'entitat serà responsable que es respectin els límits establerts i els contractistes tindran el deure de col·laborar d'acord amb el previst a l'article 46 de la

Llei general de subvencions per tal de permetre l'adequada verificació del compliment de les condicions exposades.

En cap cas es podrà subcontractar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

Persones o entitats que incorrin en alguna de les prohibicions de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Intermediaris o assessors quan els seus pagaments es defineixin com un percentatge del cost total de l'operació, a menys que l'esmentat pagament

estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball realitzat pels serveis prestats.

Persones o entitats vinculades a l'entitat, llevat que concorrin les circumstàncies següents:

·#Que l'import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l'entitat vinculada. L'acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos

termes establerts per l'acreditació de les despeses del beneficiari.

·#Que s'obtingui la prèvia l'autorització expressa de l'òrgan que atorga la subvenció.

Per la subvenció atorgada l'Ajuntament de Barcelona tindrà la consideració de col·laborador institucional del projecte. A més, l'entitat, com a mesura de

difusió de caràcter públic de la col·laboració per al finançament del projecte, es compromet a garantir la presència del logotip de l'Ajuntament de

Barcelona de forma destacada en tots els materials i elements de comunicació o publicitat que es realitzin vinculats al projecte o a les seves activitats

paral·leles.  S'entenen els suports, tant analògics com digitals i tant en paper com en entorns virtuals, incloent-hi les xarxes socials i canals audiovisuals

creats ad hoc, com newsletters. L'Ajuntament podrà fer ús de les imatges i del material audiovisual del projecte, tant per la seva difusió com de la ciutat

en general abans, durant i després del projecte.

Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció, i d'acord amb allò previst a l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre

General de Subvencions, a l'article 74 del Reglament corresponent i a  l'article 10è.3 de la Normativa General reguladora de les Subvencions de

l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat es compromet a presentar un compte justificatiu que constarà de:

·#Una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

·#Una memòria econòmica que inclourà una relació classificada de les despeses i una relació d'ingressos i subvencions que hagin finançat el projecte

·#L'informe de d'auditor/a d'acord amb l'ORDRE EHA 1434/2007 que aprova la Norma d'actuació dels auditors/res de comptes en la revisió de comptes

justificatius de subvencions.

D'acord amb el punt 19è de les Bases d'execució del Pressupost del 2022 s'estableix l'obligatorietat que el compte justificatiu de totes les subvencions

d'import superior a 30.000 euros, es presenti amb aportació d'informe d'auditoria.

Juntament amb la documentació justificativa expressada, s'haurà d'aportar la documentació (publicacions fulletons, díptic, anuncis, correus...) i una

declaració que acrediti la col·laboració en la difusió i publicitat segons la imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona/Institut Municipal de Serveis

Socials de Barcelona.

Posteriorment, un cop presentat el compte justificatiu, l'Ajuntament requerirà a l'entitat justificants de despesa que hauran de ser factures o documents

de valor probatori equivalent, seleccionats per les tècniques de mostreig que es considerin oportunes.

El termini de presentació d'aquesta justificació és de tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat. S'acceptaran

justificants de despeses realitzades per a l'execució del projecte, des de l'1 de gener  fins el 31 de desembre de 2022. En el supòsit que els justificants

presentats siguin factures simplificades, la suma d'aquestes no podran superar el 10% de l'import atorgat i fins a un màxim de 300 euros. Aquesta

justificació es farà d'acord amb els models i la guia que es facilitaran. Així mateix, l'Ajuntament té la facultat de comprovar, en qualsevol moment i pels

mitjans que estimi oportuns, la realització efectiva de la totalitat del projecte i les seves activitats, així com l'execució de la totalitat del pressupost i el

compliment amb el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats; per això l'Ajuntament haurà de tenir en tot moment el lliure accés

a la comptabilitat de l'entitat, i aquesta haurà d'aportar tota la informació que els sigui requerida.

En cas que les actuacions objecte del present projecte facin necessari el tractament de dades de caràcter personal, aquest estarà subjecte a l'establert

en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de

dades i garantia dels drets digitals (LLOPD).

FUNDACIO PRIVADA MAMBRÉ s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió de l'execució del projecte, d'acord

amb les instruccions dictades per l'IMSS, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat  diferent,  ni  comunicar-les,  ni tan  sols  per

a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la normativa aplicable la consideració d'encarregada del tractament, tal com es

detalla a continuació.

FUNDACIO PRIVADA MAMBRÉ resta obligada al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió de

l'execució del projecte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el projecte hagi finalitzat.

FUNDACIO PRIVADA MAMBRÉ, com a encarregada de tractament i tenint en compte l'adequació del nivell de s seguretat al risc, tindrà les obligacions

següents:

·#Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap

cas podrà utilitzar-les per a finalitats pròpies.

·#Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del responsable.

·#Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable que contingui:

·#El nom i les dades de contacte de l'encarregat o encarregats i de cada responsable per compte del qual actuï l'encarregat.

·#Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.

·#Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que estigui aplicant.

·#No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits



legalment admissibles. Si l'encarregat vol subcontractar, haurà d'informar obligatòriament al responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.

·#Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després que

finalitzi l'execució del projecte a subvencionar.

·#Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s'hagin compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la

confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d'informar convenientment.

·#Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de l'obligació establerta a l'apartat anterior.

·#Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.

·#Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades davant de l'encarregat del tractament (accés,

rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça que

indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la

sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

·#Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats així com també

als requeriments de les autoritats de control.

·#En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades: L'encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de

forma immediata i mitjançant l'adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec

de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.

Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:

·#Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat

d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.

·#Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.

·#Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades

per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si s'escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes

negatius.

·#Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s'ha de facilitar de forma gradual i sense dilacions.

L'encarregat del tractament, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible aquestes violacions de la seguretat de les dades als

interessats, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.

La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d'incloure els elements que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:

La naturalesa de la violació de les dades.

Dades del punt de contacte del responsable o de l'encarregat on es pugui obtenir més informació.

Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades

personals, incloent si s'escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.

Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de

les auditories o les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

Permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o auditor autoritzat per aquest.

D'acord amb l'art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l'Ajuntament de Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat

del tractament, incloent entre d'altres, si s'escau:

La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.

La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat  i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic.

Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

Per tal d'avaluar l'adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els riscos que presenti el tractament de les dades com a

conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o tractades d'altra forma, o la

comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

En finalitzar el projecte,  d'acord amb les instruccions que rebi de l'Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i suprimir les

còpies existents (tret que existeixin obligacions legals que requereixin la conservació per un temps definit).

Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats

membres, l'encarregat informarà immediatament al responsable.

Si l'encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LLOPD...) serà considerat responsable del tractament.

ADMINISTRACIÓ FASE O

Assentament Data compt. Exercici Orgànic Posició Pressupost. PGC Actuació Import

7000512487 09.11.2022 2022 0100 D/48669/23142 6511080000 S01501522001 128.650,00

Import Total . . . . . . .      128.650,00 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el  termini d'un mes comptat des de l'endemà de l
a present notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs  d'alçada, que s'entendrà  produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'en
demà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte pre
sumpte.



No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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