CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I
L’ENTITAT CÀRITAS DIOCESANA DE VIC – ARXIPRESTAL DE MANRESA PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE MASOVERIA URBANA 2021
Manresa,
REUNITS
El Senyor Marc Aloy Guàrdia, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i de conformitat amb l’acord de la
Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2019 que ha aprovat la minuta d’aquest
conveni, actuant en representació de l’Ajuntament de Manresa, entitat local amb
domicili a Manresa, Plaça Major, 1 i CIF P-0811200E. Es troba assistit en aquest acte
pel secretari general, Sr. José Luís González Leal que intervé en la seva qualitat de
fedatari públic, segons preveu l’art. 3.2 i) del RD 128/2018.

I de l’altra, la Sra. Josefina Farrés Arderiu, major d’edat amb DNI 39308172E , actuant
en nom i representació de Càritas Arxiprestal Manresa, amb domicili a Manresa,
Baixada de la Seu, 3 baixos i per delegació de la Sra Nuria Callis Areñas, amb DNI
núm.77054803L, actuant en nom i representació de Càritas Diocesana de Vic, com a
Directora Diocesana, en virtut del seu nomenament pel Sr. Bisbe efectuat amb data 21
de juny del 2021, entitat domiciliada a Vic, carrer Bisbe Torras i Bages, 4 - 08500, i
amb NIF núm. R-0800521-G. ( D’ara endavant, Càritas Arxiprestal de Manresa).
Les parts, en ús de les seves facultats
MANIFESTEN
I.

Càritas Manresa és una organització eclesiàstica que pertany a les entitats
socials sense ànim de lucre del tercer sector, que va optar, ja des de l’any
1968, per fer l’atenció a les persones de manera professionalitzada. La seva
raó de ser és atendre les diverses situacions derivades de la pobresa, sense
discriminar ningú per la seva raça, les seves creences i/o comunitat de
pertinença. Es troba inscrita al Registre municipal d’entitats amb el núm.
139/94.

II.

Des de fa anys, Càritas Manresa ha estat col·laborant amb l’Ajuntament en la
realització d’accions de prevenció i atenció a la ciutadania de Manresa que es
troba en situació de risc social.

III.

A dia d’avui, la manca d’habitatge és una de les circumstàncies que més
severament pot conduir les persones a incórrer en una situació de risc social.
Per tant, és un àmbit de treball en què les dues parts signants manifesten la
seva voluntat de col·laborar.

IV.

L’Ajuntament de Manresa, en aplicació de l’article 25.2 e) de la Llei estatal
7/1985, reguladora de les bases de règim local, té competències pròpies
d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social.

V.

Càritas Manresa, des del 2015 ve desenvolupant el projecte de Masoveria
Urbana assistida, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, amb la
finalitat de promoure la rehabilitació d’habitatges amb destí temporal a lloguer
social, amb la implicació del futur arrendatari, com a masover, en els treballs de
rehabilitació.

VI.

Aquest projecte desenvolupa l’actuació E.34 de “Foment de la Masoveria
Urbana en col·laboració amb entitats del tercer sector” que forma part del Pla
Local d’Habitatge de Manresa 2017-2022. El Pla recull expressament la gestió
cooperada amb Càritas Manresa.

VII.

En el marc d’aquesta col·laboració, Càritas Manresa ha sol·licitat a l’Ajuntament
l’aportació econòmica corresponent a les actuacions a finançar amb càrrec a
l’exercici 2021.

VIII.

L’Ajuntament de Manresa considera d’especial importància la tasca que
desenvolupa Càritas Manresa, en la situació actual d’emergència en l’àmbit de
l’habitatge. Per aquest motiu, en l’aplicació pressupostària 152.0.489.20 del
pressupost municipal per a l’exercici 2021 va consignar una subvenció
nominativa a favor d’aquesta entitat per import de 30.000 €, amb destí al
projecte de Masoveria.

IX.

Per acord de la Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2021, l’Ajuntament
ha aprovat la concessió de la subvenció nominativa pressupostada de 30.000 €
a favor de Càritas Manresa amb destí al projecte de Masoveria Urbana 20212022 i ha aprovat la minuta d’aquest conveni de col·laboració.

X.

Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei estatal 9/2017, de
contractes del sector públic, d’acord amb l’establert a l’article 6 d’aquest text
legal.

Les parts es reconeixen mútuament plena capacitat per a l’atorgament d’aquest
conveni i s’obliguen al compliment dels següents:

PACTES
Primer. Objecte.
És objecte d’aquest conveni regular els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de
Manresa i l’entitat Càritas Manresa, per al desenvolupament del projecte de Masoveria
Urbana corresponent a l’any 2021.
Segon. Objectius i destinataris del projecte de Masoveria Urbana.
Els objectius generals perseguits són:
1. Facilitar l’accés a l’habitatge a persones en risc d’exclusió social mitjançant la
modalitat de masoveria urbana, prioritzant aquells usuaris i/o habitatges que es
troben al nucli antic.
2. Facilitar als masovers l’acompanyament tècnic i social necessari, així com
l’aprenentatge bàsic per a l’assumpció dels treballs de masoveria.
Els destinataris són famílies o persones:
1. En situació d’atur o amb dificultats per accedir a un lloc de treball estable.
2. En situació d’exclusió social o risc de patir-ne.
3. Especialment amb una problemàtica d’habitatge.
4. Preferentment amb coneixements i habilitats en l’àmbit de la construcció, la
rehabilitació o el manteniment d’habitatges.
Tercer. Obligacions de la beneficiària.
a)

En relació amb el projecte
Càritas Manresa realitza les accions següents:
- Valoració i selecció dels “masovers” segons els criteris de selecció establerts
conjuntament per Càritas Manresa i l’Ajuntament de Manresa.
- Valoració i selecció dels habitatges per incloure’ls en el projecte de masoveria
urbana, segons els criteris fixats conjuntament entre Càritas Manresa i
l’Ajuntament de Manresa, prioritzant aquells que es troben al nucli antic.
- Gestió, assessorament i seguiment tècnic de l’obra de reforma i rehabilitació
dels habitatges i dels treballs a càrrec del masover.
- Seguiment dels objectius del projecte.
- Avançar en la definició de processos, tant de valoració com de selecció.

- Pagament de les despeses derivades dels professionals independents, dels
contractistes i industrials i de l’adquisició de materials que requereixi el
desenvolupament del projecte i l’execució de les obres de rehabilitació dels
habitatges adscrits al projecte, per complementar els treballs a càrrec dels
masovers, incloses les accions del seu aprenentatge.
b)

En relació amb la subvenció, Càritas Manresa accepta la subvenció que li atorga
l’Ajuntament de Manresa i es compromet a:
-

Destinar la subvenció de l’Ajuntament de Manresa a les despeses derivades
del desenvolupament del projecte de l’any 2021.

-

Justificar les despeses en els terminis i la forma que s’estableixen en aquest
conveni.

Totes les despeses derivades del compliment de les obligacions esmentades en el
pacte anterior, incloses les de publicitat, propaganda i personal necessari per durles a terme aniran a càrrec de Càritas Manresa.
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Manresa.
Per la seva part, l’Ajuntament de Manresa es compromet a:
a)

b)

En relació amb el desenvolupament del projecte:
-

Atendre els residents de Manresa que requereixen del projecte.

-

Fer el seguiment social dels participants en el projecte.

-

Col·laborar en el seguiment tècnic del projecte.
En relació amb l’atorgament d’una subvenció:

L’Ajuntament de Manresa atorga a Càritas Manresa, en concepte de subvenció, la
quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 €) per tal de contribuir econòmicament
al projecte de Masoveria Urbana per a les actuacions de l’any 2021.
Aquest import es troba consignat nominativament a l’aplicació pressupostària
152.0.489.20 del pressupost general d’aquesta corporació per a l’exercici 2021.
En qualsevol cas, l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost de les
actuacions subvencionades.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajuts públics que rebi
o hagi rebut l’entitat beneficiària, sempre i quan el conjunt d’aquests no superin els
costos totals de l’activitat.

Cinquè. Justificació.
La justificació del compliment de les condicions i assoliment dels objectius s’haurà de
realitzar com a màxim el dia 30 d’octubre del 2022.
El període elegible de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Manresa per al
projecte de l’any 2021 s’estableix entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de setembre del
2022, de manera que comprendrà totes les despeses elegibles derivades del projecte
executades i pagades dins d’aquest període.
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació davant l’Ajuntament de Manresa
de:
- Memòria de l’activitat.
-

Comptes corresponents al període d’execució de l’actuació subvencionada.
.
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel
beneficiari, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi
la normativa vigent aplicable.

-

Declaració emesa pel responsable de l’entitat de que el total de les diverses
fons de finançament de l’actuació no supera el cost de l’activitat
subvencionada.

-

Còpia de la pòlissa i rebut de pagament de l’assegurança dels destinataris
d’accions formatives i qualsevol altra que sigui requerida per l’Ajuntament de
Manresa.

-

Declaració emesa pel responsable de l’entitat de les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de
transparència municipal.

Càritas Manresa
tan sols haurà de presentar la documentació justificativa
corresponent a l’import de la subvenció, és a dir, despeses justificatives per un import
de 30.000 €.
Seran despeses elegibles les despeses directes derivades del personal ja sigui a
través de contractes laborals, contractes mercantils i/o serveis professionals, així com
també les despeses relacionades directament amb l’execució del projecte.
No s’admetran com a despeses elegibles les despeses indirectes de Càritas Manresa
de direcció i/o coordinació, personal administratiu o de suport així com tampoc
despeses generals (subministraments, neteja, assegurances) ni tampoc les
amortitzacions.
Totes aquestes despeses hauran d’estar degudament pagades a 30 de setembre del
2022.
Sisè. Pagament.
Atès que concorren circumstàncies d’indole econòmica i social, com és la necessitat
que ha tingut i té Càritas Manresa de fer front a pagaments per al desenvolupament

del projecte des de l’inici del període elegible, que fan necessari avançar el pagament
de la subvenció en dues bestretes, l’Ajuntament de Manresa es compromet a aprovar i
fer efectiu, d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal:
-

en concepte de primera bestreta, el 25% de l’import de la subvenció, és a dir
7.500 €, una vegada s’hagi formalitzat aquest conveni.

-

I en concepte de segona bestreta, l’altre 75% de l’import de la subvenció, és a
dir 22.500 €, una vegada s’hagi justificat el pagament de la part de les
despeses subvencionables corresponents a l’execució parcial del projecte des
de l’1 de gener al 31 de desembre del 2021. Establint-se que la documentació
justificativa d’aquests pagaments haurà de presentar-se abans del dia 31 de
març del 2022.

L’execució de les obres de rehabilitació iniciades el 2021 hauran de finalitzar-se a 30
de setembre del 2022.
La documentació justificativa de la finalització de l’execució de les actuacions
corresponents al projecte del 2021 i de les despeses executades i pagades des de l’1
de gener del 2022 fins el 30 de setembre del 2022 haurà de presentar-se dins del mes
d’octubre del 2022. Les despeses de les obres de rehabilitació que s’executin dins del
2022 hauran de referir-se a habitatges incorporats al projecte abans de la finalització
del 2021, amb correspondència al projecte definit en la memòria 2021/2022.
Setè. Revisió
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament de
Manresa, previ tràmit d’audiència de deu dies a la beneficiaria, quan:
-

Es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.

-

La beneficiaria hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o
ajuts públics que, sumats a la de l’Ajuntament de Manresa, superin el cost total
de l’activitat que es subvenciona.

-

Quan la beneficiaria no hagi justificat adequadament l’activitat subvencionada i
la totalitat de l’import de les despeses de l’activitat pagades, d’acord amb la
distribució temporal fixada en el pacte cinquè.

Vuitè. Reintegrament de subvencions ja satisfetes.
Càritas Manresa estarà obligada a reintegrar la subvenció o part d’aquesta en els
supòsits següents:
-

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat. En aquest supòsit el
perceptor vindrà obligat a reintegrar l’excés.

-

Quan s’hagi obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant
aquelles que haguessin impedit la seva concessió.

-

Per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte.

-

Per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts.

-

Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i control financer.

-

Altres supòsits previstos en l’Ordenança general de Subvencions de
l’Ajuntament de Manresa i en la Llei estatal 38/2003, general de subvencions.

Novè. Publicitat.
En tots els impresos i opuscles editats per Càritas Manresa, referents a aquesta
activitat, hi haurà de figurar la frase “Amb el suport de l’Ajuntament de Manresa”
d’acord amb la normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de
Manresa. A tal efecte, l’Ajuntament de Manresa, disposarà a la “web” de la informació
necessària o donarà un disquet i/o aplicació informàtica adient per tal d’aplicar-ho de
manera fàcil, entenedora i correcta a aquells que ho sol·licitin.
A la fi de l’execució de l’actuació que regula aquest conveni, Càritas Manresa haurà de
presentar, juntament amb els documents justificatius de la subvenció, un exemplar de
la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, que
contingui la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament de Manresa.
Quan la difusió s’hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals, s’haurà de fer constar
a la memòria de l’activitat.
Desè. Publicitat de les subvencions.
La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional
de publicitat de subvencions i a aquests efectes l’Ajuntament de Manresa haurà de
remetre a la BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió
recaigudes.
La persona beneficiària haurà de donar publicitat de la subvenció percebuda en els
termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, així com a la Llei catalana 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. Tanmateix, s’haurà de donar compliments
als articles 44 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret
d'accés a la informació pública.
Com l’import de la subvenció supera els 10.000 €, la persona jurídica beneficiària
hauran de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de
transparència municipal. Aquesta informació haurà de ser lliurada a l’Ajuntament de

Manresa en el moment de la justificació de la subvenció, mitjançant declaració
responsable.
Onzè. Vigència.
Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia
30 d’octubre del 2022, sense perjudici de la responsabilitat posterior de les parts a
respondre dels incompliments i de la liquidació del conveni.
El període elegible dins del qual s’han d’executar les accions és el comprès entre els
dies 1 de gener del 2022 i 30 de setembre del 2022. En conseqüència, a 30 de
setembre del 2022, les despeses corresponents a les actuacions del període elegible,
hauran d’estar totalment executades i pagades.
Dotzè. Protecció de dades de caràcter personal.
-

Obligacions de Càritas Manresa:
Càritas Manresa s’obliga a tractar les dades personal únicament i
exclusivament per a les finalitats descrites a l’objecte del conveni, observant els
principis exigibles per la legislació en matèria de protecció de dades, en
particular els relatius a la seva seguretat i al manteniment del deure de secret.
En el cas que Càritas Manresa, destini les dades a les quals tingui accés a una
finalitat diferent a l’establerta, o les comuniqui i incompleixi això les
estipulacions del contracte, serà considerat responsable del tractament i haurà
de respondre personalment de les infraccions que hagi comès i de les
possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
Càritas Manresa s’obliga a adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell
ALT, segons s’indica en el punt (Mesures de seguretat que cal aplicar), d’acord
amb el que estableix l’article 9 LOPD, que siguin necessàries per garantir la
seguretat de les dades de caràcter personal que provenen del fitxer de
titularitat de l’Ajuntament de Manresa.
Càritas Manresa s’obliga a incorporar al seu projecte SICCE, el conjunt de
formació i ajudes donades a les persones adscrites a aquest projecte, als
efectes de la coordinació general i de les corresponents assegurances.

-

Obligacions de l’Ajuntament de Manresa:
L’Ajuntament de Manresa s’obliga a lliurar a Càritas Manresa les dades
sol·licitades i a dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització del tractament.

-

Destrucció/devolució de les dades de caràcter personal:
Una vegada complerta la prestació conveniada, Càritas Manresa, ha de
destruir/retornar a l’Ajuntament de Manresa les dades de caràcter personal i els

suports o documents en què consti alguna dada personal objecte del
tractament. El retorn de les dades a l’Ajuntament s’ha de dur a terme en el
format i suport que s’hagin especificat o, en el cas de no haver-se definit
prèviament, en els utilitzats per Càritas Manresa per a l’emmagatzematge.
Un cop finalitzada la relació conveniada, Càritas Manresa pot conservar,
adientment bloquejades, les dades de caràcter personal que hagin estat
objecte de tractament, únicament durant el període de temps en què puguin
derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament responsable del
fitxer.
-

Subcontractació de la realització del tractament:
No es permet la subcontractació ni tan sols per a l’hostatge de la informació o
custòdia de les còpies de seguretat de les dades.

-

Exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició):
En el cas que Càritas Manresa rebi una petició d’exercici dels drets ARCO per
part d’una persona afectada, aquesta petició ha de ser comunicada al
responsable del fitxer en el termini màxim de 24 hores i, en el cas que faci
referència directa al tractament de les dades personals, ha de ser atesa
directament per aquest en nom del responsable del fitxer dintre del termini fixat
per la llei.

Tretzè. Responsabilitat enfront tercers.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, com a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor
material de les actuacions, és a dir, a Càritas Manresa.
Catorzè. Seguiment i avaluació.
Amb la finalitat de fer seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de la
relació de col·laboració, decidir, si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar i
resoldre les incidències que puguin produir-se, les parts constituiran una Comissió de
Seguiment paritària.
En representació de l’Ajuntament:
-

El regidor delegat d’habitatge de l’Ajuntament de Manresa, que actuarà com a
president.

-

La regidora delegada d’Acció i inclusió social de l’Ajuntament de Manresa.

-

La cap de secció de serveis socials de l’Ajuntament de Manresa.

-

La cap de secció d’habitatge i desenvolupament comunitari.

En representació de l’entitat:
-

Dos representants de Càritas Manresa.

-

El tècnic de Càritas Manresa que gestiona el projecte.

-

La treballadora social de Càritas Manresa que participa en el projecte.

El seu funcionament s’ajustarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats establert a la Llei
estatal 40/2015, de règim jurídic del sector públic i a la Llei catalana 26/2010, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquesta Comissió també serà l’encarregada de resoldre, si s’escau, les qüestions
sobre la seva interpretació o el compliment de les parts.
Quinzè. Incompliment.
L’incompliment de Càritas Manresa de qualsevol de les obligacions establertes en
aquest conveni faculta a l’Ajuntament de Manresa per a rescindir-lo unilateralment, i
determina la revocació de l’ajut econòmic atorgat i el reintegrament, si s’escau, dels
ajuts econòmics rebuts.
Setzè. Causes d’extinció.
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:
-

Compliment de les obligacions pactades.

-

Causes de força major.

-

Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.

-

Per incompliment manifest d’una de les parts signants.

-

Per revisió de la resolució d’atorgament.

-

Per mutu acord de les parts.

-

Per qualsevol de les causes establertes a la llei.

L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret
prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Dissetè. Marc Normatiu.
Aquest conveni es regeix pels seus propis pactes i en tot allò que no estigui previst li
seran d’aplicació la Llei estatal 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Llei
catalana 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques

de Catalunya i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995.
Així mateix, també serà d’aplicació, la normativa en matèria de subvencions establerta
en la Llei estatal 38/2003, general de subvencions i en el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006.
Divuitè. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa. La resolució de qualsevol controvèrsia en
la seva aplicació efectiva es derivarà a la comissió de seguiment, segons el pacte
quinzè. Si no és possible arribar a un acord, els conflictes es sotmetran a la jurisdicció
contenciosa administrativa dels jutjats i tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Manresa
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Sgt. Josefina Farrés Arderiu

El secretari general de l’Ajuntament de Manresa
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Sgt. José Luis González Leal

