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Servei de Drets Socials
Secció de Serveis Socials

Resolució

“Valentí Junyent i Torras, 1r tinent d’alcalde,  regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, a la vista 
de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre l’atorgament de les subvencions previstes a les 
clàusules particulars reguladores de la convocatòria 1/2021, dicto la resolució següent que es 
fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:

Antecedents

Per resolució de l’alcalde del dia 18 de juny de 2021, es va aprovar  la convocatòria per a la 
concessió de subvencions de Serveis Socials per l’any 2021, on s’hi troben la convocatòria 1/2021 
relativa a programes o activitats de tipus assistencial, tractament social i/o promoció de la inclusió 
social que es diguin a terme a la ciutat de Manresa.

En data 12 de novembre de 2021, la regidora de Serveis Socials, instructora del present expedient, va 
emetre proposta de resolució definitiva on es transcrivien la relació de subvencions desestimades i 
atorgades, amb indicació de la puntuació obtinguda per cadascun dels projectes i import de la 
subvenció.

Entenent que el conjunt de subvencions proposades reuneixen els requisits i finalitats previstes a les 
bases de convocatòria, d’acord amb el contingut de l’acta de la Comissió Qualificadora de data 19 
d'octubre de 2021.

Consideracions legals

Atenent a que l’òrgan instructor considera que la proposta continguda a l’acta de la Comissió 
Qualificadora s’adequa al barem de valoració de les subvencions previstes a la convocatòria Serveis 
Socials 1/2021,  i que es compleixen els topalls màxims de finançament municipal previstos a l’article 
7.2 de l’Ordenança General de Subvencions a manca de determinació específica a la present 
convocatòria.

Finalitzats els tràmits d’instrucció previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions a l’Ajuntament de Manresa i 
les bases específiques , la proposta de resolució definitiva s’eleva per a que es formuli resolució 
d’atorgament.

D’acord amb l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, es dicta resolució d’atorgament de 
subvencions.

D’acord amb l'article 7 de les bases específiques reguladores del programa de Serveis Socials, les 
subvencions concedides s’entendran acceptades plenament en els termes i condicions establertes en 
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat si en el termini de 10 dies hàbils  des de l’endemà 
de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva renúncia expressa.

L’article 8 de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions del Servei de Drets Socials de 
l’Àrea de drets i Serveis a les Persones, en virtut del qual el 50% de en virtut del qual es pagarà 
anticipadament el 100% de l’import de la subvenció quan l’import no superi els 1.500 EUR o fins als 
3.000 EUR si l’entitat beneficiària ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers 
dos exercicis. En els casos restants, s’abonarà el 80% de l’import de la subvenció un cop aquesta 
hagi estat concedida i la quantitat restant un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte.

Així mateix, amb caràcter excepcional i motivadament, la comissió qualificadora va acordar el 
pagament en bestreta del 100 % de la subvenció per a totes les concessions 2021 amb la finalitat de 
garantir la viabilitat de projectes que s’hagin vist especialment afectats o que pal·liïn les 
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conseqüències derivades de la pandèmia Covid19. En cas de modificació dels calendaris de 
pagament anticipats previstos a l’acte d’atorgament, es podran dictar resolucions de modificació i 
pagament anticipat a proposta de la comissió qualificadora. En ús d’aquesta previsió de l’article 8 de 
les bases específiques reguladores de cada línia de subvenció del programa de Serveis Socials, s’ha 
acordat el pagament anticipat del 100% de la subvenció per a totes les concessions.

En exercici de les competències que m'han estat conferides per delegació efectuada per resolució de
l'alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 6 de 
juliol de 2020

Resolc:

“Primer.- Desestimar les sol·licituds de subvenció que es relacionen seguidament pels motius que 
s’esmenten:

Núm. 
expedient 
SUB.PCO

Interessat NIF Projecte Pressupost Import 
demanat

Data inici Data final

2021000065 RESIDENCIA D'AVIS 
SAGRADA FAMILIA 
FUNDACIO PR

G63026231 Mans a la Massa 9347,46 4673,73 01/01/2021 31/12/2021

La Comissió desestima la sol·licitud de subvenció de la Residència d’Avis Sagrada Família pel 
projecte “Mans a la Massa” per considerar que el concepte pel qual es demana subvenció no té 
encaix en l’objecte de la convocatòria.

Segon.- Concedir les següents subvencions, a favor de les entitats relacionades i d’acord amb les 
puntuacions de valoració de projecte que s’esmenten, corresponents a la convocatòria de concessió 
de subvencions municipals Serveis Socials 1/2021:

Núm. 
expedient

Entitat NIF Nom projecte Punts Import 
concedit

Import a 
justificar

Data 
final 
justifi
cació

Partida

2021000027 CENTRE DE 
RECURSOS EN 
TRANSTORN DE 
L'ESPECTRE 
AUTISTA 
CATALUNYA 
CENTRAL

G65890287 Atenció a les 
famílies de 
persones amb TEA 
(Trastorn de 
l'Espectre Autista)

76,5 3500 7000 7-02-2022
23110
48900

2021000043 FUNDACIO 
UNIVERSITARIA 
DEL BAGES

G59330795 Atenció logopèdica 
a la Clínica 
Universitària de la 
FUB a infants amb 
dèficit auditiu 

85,5 4466 19756,2 14-02-2022
23110
48900

2021000054 FUNDACIO 
GERMA TOMAS 
CANET

G59088120 Servei de dutxes i 
bugaderia social de 
la Llar Sant Joan de 
Déu de Manresa

88 4596 60822,29 14-02-2022 23110
48900

2021000055 ASSO 
MONTSERRAT 
CLARET 
ARIMANY 
CDIAPB

G58265927 PREVENCIÓ I 
DETECCIÓ DE LES 
DIFICULTATS DEL 
DESENVOLUPAME
NT DELS INFANTS 
0-3 ANYS 

96 5014 15210,8 14-02-2022 23110
48900
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2021000063 CASA SOCIAL 
DEL SORD DE 
MANRESA I 
COMARQUES

G08561912 Manteniment 
servei d'intèrpret i 
mediació.

91 4753 16000 14-02-2022 23110
48900

2021000064 CSP - 
COMUNITAT DE 
SANT EGIDIO

G59345538 SOSTENIMENT DE 
L'ESCOLA DE PAU 
DE MANRESA

49,5 2585 6981 14-02-2022 23110
48900

2021000071 CARITAS 
DIOCESANA DE 
VIC

R0800521G Projecte El Salt 101 4478 23146 14-02-2022 23110
48900

2021000074 L'ARADA 
CREATIVITAT 
SOCIAL SCCL

F25628579 Projecte Propers 61,5 3213 8000 14-02-2022 23110
48900

2021000086 ASSOCIACIO 
UNIO GITANA DE 
MANRESA

G65454316 Curs de Tic 44,5 1288 2576 14-02-2022 23110
48900

2021000087 ASSOCIACIÓ DE 
DONES AL NOOR 
DE MANRESA

G66378100 Suport mutu de 
joves i famílies 
migrades

49 1100 2200 14-02-2022 23110
48900

Tercer.- Disposar que les subvencions anteriors se satisfaran amb càrrec a la partida 23110 48900 
del pressupost municipal vigent, amb imputació al crèdit autoritzat per l’acord plenari d’aprovació de 
les clàusules particulars reguladores de la convocatòria.

Quart.- Aprovar el pagament en bestreta del 100% de l’import de les  subvencions estimades.

Cinquè.- Comunicar al beneficiari l’obligació de justificar la subvenció en el termini de 30 dies hàbils 
des de la finalització de l'activitat objecte de subvenció, en concordança amb el pressupost presentat 
a la sol·licitud. El seu incompliment comporta la revocació o reintegrament de la subvenció concedida.

La justificació s’haurà de presentar en el termini establert a la resolució d’atorgament i es presentarà 
d’acord amb els formularis que es lliurin o estiguin a disposició de les entitats beneficiàries al web 
municipal.

Amb caràcter general la justificació haurà de contenir:  

1) Memòria detallada de l’activitat concedida que contindrà, com a mínim, la següent informació:

a. Descripció de les activitats realitzades i persones o entitats que han intervingut en la
b. seva realització, amb indicació de les dates i els llocs en què s’han materialitzat.
c. Resultats obtinguts i breu valoració dels mateixos.

2) Liquidació econòmica de l'activitat, junt amb les factures relatives a la justificació. L’aportació 
d’aquests justificants seran digitalitzats per l’entitat i incorporats en la presentació de la 
justificació.

En el cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant 
l’aportació de compte justificatiu simplificat, que haurà de contenir:

1. Memòria de l’actuació, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 1)
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert a l’article 

75.2 del Reglament de la Llei General de subvencions:
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a. Una declaració certificada amb una relació classificada de les despeses i les inversions de 
l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, 
la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost estimat, 
s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb 
indicació de l’import i la seva procedència.

c. Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com 
dels interessos derivats d’aquests.

En aquest cas de la justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, l’òrgan instructor comprovarà 
una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir 
una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, requerint a l'entitat beneficiària que 
els aporti. Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han resultat 
beneficiàries de les subvencions dels diferents projectes.

En el cas que la documentació aportada no justifiqui el total de pressupost de despeses 
subvencionades, la quantitat subvencionada s'ajustarà d'ofici de forma proporcional a l'import de les 
despeses documentalment justificades, en funció del percentatge del cost subvencionat.

Sisè.- Notificar el contingut de la present resolució als interessats. 

Setè.- Publicar la relació de subvencions concedides, amb indicació de convocatòria, crèdit 
pressupostari, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció. Aquesta publicació es 
realitzarà conjuntament amb la resta de subvencions concedides que resultin de la resolució de la 
convocatòria de clàusules reguladores de  subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de Manresa.”
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