FUNDACIÓ AEMA

AJUTS I SUBVENCIONS

2021:
AJUNTAMENT DE BARCELONA:
Subvenció nominativa Codi 21S00202 - Expedient 20210345.
-Subvenció, mitjançant concessió directa i prevista singularment en el pressupost de l'Institut
Municipal de Serveis Socials de Barcelona, a la Fundació AEMA, amb NIF G-67023416, per a la
realització del projecte "Banc de Roba. La Roba Solidària" per un import de 75.000,00 euros,
equivalent al 68,96% del cost total del projecta fixat en 108.762,14 euros, per a la execució del
projecte durant l'exercici 2021, amb càrrec al període econòmic 0100 48661 23151 del
pressupost del 2021 de l'Institut, de conformitat amb l'article 22.2a) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, l'article 65 del seu reglament de desenvolupament,
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i article 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.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Subvenció en règim de concurrència competitiva per a entitats que desenvolupin programes,
projectes i activitats en diferents àmbits de gestió per a l’exercici 2021. Expedient
AJT/42084/2021.

-Import 12.372,47€.
2020:
GENERALITAT DE CATALUNYA:
Exp. Núm. TSF083/20/000271
-Ajut de 5 000€, d’acord amb Resolució TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s’aprova
la convocatòria d’un ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de

pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front dels efectes directes o indirectes
de la COVID-19.
AJUNTAMENT DE BARCELONA:
Subvenció nominativa i extraordinària COVID-19 concedida a l’any 2020. Codi 20S00172.
-Import rebut de 12 000€ per la posada en funcionament d’un punt d’atenció familiar per les
persones i famílies derivades des de l’ IMSS de l’Ajuntament de Barcelona pel projecte “Banc
de Roba”.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Exp. Núm. 2020/0006607
-Concessió de subvenció per valor de 1 015,21€ en el marc de la convocatòria (núm.
202020195120011533) de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis
de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020 (núm. d’expedient: 2020/182).

