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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANR ESA I L’ENTITAT 
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC - ARXIPRESTAL  DE MANRESA PER AL SERVEI 
D’ACOLLIDA SOCIAL 2021 
 

 
REUNITS 

 
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) 

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Marc Aloy Guàrdia, alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, 
assistit pel Sr. José Luis González Leal, secretari general de l’Ajuntament de Manresa, en la 
seva qualitat de fedatari públic, segons preveu l’article 3.2 i) del Reial decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

Ambdues parts, en ús de les seves facultats 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa, inscrita en el registre municipal 
d’entitats amb el núm. 139/1994, és una entitat fortament arrelada a la ciutat i vinculada a 
l’atenció social de manera professionalitzada de les persones més vulnerables i excloses 
socialment, sent la seva vocació la de realitzar un acompanyament social i ajudar en un 
procés d’inserció tant laboral com social. 
 
II. Que des de fa anys, l’entitat Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa ha estat 
col·laborant amb l’Ajuntament en la realització d’accions de prevenció i atenció a la 
ciutadania de Manresa que està en situació de risc social. 
 
III.- Per a aquest any 2021, Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa té previst la 
realització d’activitats relacionades amb el servei d’acollida, oferint suport, informació i 
recursos de tipus socioeconòmic. El 5 de març de 2021, la seva representant va presentar 
una instància en què sol·licitava a l’Ajuntament una subvenció per sufragar part d’aquestes 
activitats. A la instància hi adjuntava també la Memòria d’activitat prevista per a aquest any 
2021 així com el pressupost.   
 
IV.- Que l’Ajuntament de Manresa reconeix la important tasca que realitza l’entitat Càritas 
Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa i, per aquest motiu, s’elabora el present 
document com a instrument de treball conjunt i assoliment d’una coresponsabilitat en la 
satisfacció de l’interès general de la nostra ciutat i de l’optimització de les xarxes ciutadanes. 
 
Les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte, i de mutu acord, 
formalitzen el present conveni segons els següents: 

 
 



 
 

 
 

PACTES 
 
Primer.-  Objecte.  És objecte d’aquest conveni regular l’atorgament d’una subvenció 
consignada nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Manresa a favor de l’entitat 
Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa per al desenvolupament del servei 
d’acollida social durant l’any 2021. 
 
Segon.-  Obligacions de l’Ajuntament de Manresa . Per la seva part, l’Ajuntament de 
Manresa es compromet a atorgar a Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa, en 
concepte de subvenció, la quantitat de VINT-I-UN MIL EUROS (21.000,00€) perquè sigui 
destinada a les activitats esmentades en el punt anterior. 
 
Aquest import es troba consignat nominativament a l’aplicació pressupostària número 
20.231.10.489.20 del pressupost general d’aquesta corporació per a l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Obligacions de la beneficiària.  En el marc d’aquesta col·laboració l’entitat Càritas 
Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa es compromet a: 
 

a) Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva 
aplicació 

 
b) Acreditar, també documentalment, la realització de l’activitat que fonamenta la 

concessió de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que 
determinen la concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que 
ha estat atorgada 

 
c) Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com 

determina el pacte quart 
 

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin 
necessaris per part d’aquest Ajuntament 

 
e) Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat 

pública 
 

f) Fer constar en els materials de difusió i publicitat 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” 
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 

 
g) Pel cas que les subvencions financin l’elaboració de guies, programes, elements 

didàctics o altres elements subjectes a la propietat intel·lectual, l’acceptació dels 
presents pactes comporta la cessió, de manera compartida amb els autors, dels drets 
de reproducció, distribució i comunicació 

 
h) Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que faci l’Ajuntament de Manresa 

 
i) Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no 

aconsegueix el conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s’haurà 
d’adreçar a l’Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la seva 
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suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la reintegrarà, si ja 
l’ha rebuda 

 
j) Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres 

subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació 

 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquest 

conveni i a la normativa d’aplicació   
 

l) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i condicions 
establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern; així com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
m) Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, com és el 

cas, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, segons el model que s’adjunta 
com a annex 1 a aquest conveni. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’anul·lació de la subvenció. 
 
Per altra banda, l’entitat es compromet a: 

 
a) Atendre els residents de Manresa que requereixen del servei 

 
b) Coordinar-se amb els serveis socials d’atenció bàsica per garantir una actuació 

integral a les persones ateses i compartir una base de dades unificada amb els 
serveis socials que identifiqui el tècnic de referència de les persones ateses 
 

c) Informar periòdicament de les activitats desenvolupades per tal de fer un seguiment de 
l’impacte del projecte 
 

d) Facilitar l’accés als usuaris dels serveis socials municipals, segons possibilitats i prèvia 
coordinació, als recursos formatius, d’orientació i inserció sociolaboral que l’entitat 
disposa 
 

e) Establir una coordinació tècnica bimensual amb la secció de serveis socials per tal de 
treballar conjuntament nous projectes de col·laboració així com millorar els que ja 
s’estan portant a terme  

 
Totes les despeses derivades de l’acompliment de les obligacions esmentades en el pacte 
anterior, incloses les de publicitat, propaganda i personal necessari per dur-les a terme, 
aniran a càrrec de Càritas Diocesana de Vic-Arxiprestal de Manresa. 
 
 
 
 
 



 
 
Quart.- Pagament 
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a abonar a l’entitat Càritas Diocesana de Vic - 
Arxiprestal de Manresa, en concepte de bestreta, el 50% de l’import establert en el pacte 
anterior, és a dir, la quantitat de 10.500,00 €,  ja que es tracta d’una activitat d’interès públic i, 
per tant, és necessari per a la seva viabilitat econòmica. Aquestes causes justifiquen el 
pagament de part de la subvenció abans de la seva justificació. 
 
Aquesta quantitat serà abonada en un únic pagament prèvia aprovació de la corresponent 
proposta per l’òrgan municipal competent. 
 
La resta de l’import concedit, 10.500,00 €, serà abonat per l’Ajuntament de Manresa prèvia 
presentació d’un informe o acta de seguiment del conveni, emesa durant el mes de 
desembre i signada per representants de totes les parts, en què consti  que l’activitat 
subvencionada s’ha desenvolupat d’acord amb els termes del conveni, sense perjudici de la 
comprovació definitiva de la documentació que haurà de presentar l’entitat amb la justificació 
del conveni. 
 
Cinquè.- Justificació. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació de compte justificatiu simplificat, que ha de 
contenir la documentació següent: 
 
a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions contingudes en 

aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  
 

b) Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de l’activitat, que haurà de 
recollir (d’acord amb model de formulari que consta a l’annex 2 del conveni): 

 
- Una relació classificada de despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació 

del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l'import, la data 
d'emissió i, en el seu cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la 
subvenció municipal.  

 
- Aportació dels justificants de la totalitat de la despesa del projecte objecte de l’ajut 

detallats en la relació: factures o altres documents de valor probatori equivalent en el 
tràfic mercantil, i, si escau, documentació acreditativa del pagament consistent en 
l’extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa 
de la percepció de l’import per part del creditor. Aquests seran digitalitzats per 
l’entitat i incorporats en la presentació de la justificació. 

 
- Relació detallada d’altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin 

finançat l’activitat objecte de l’ajut, amb indicació de l’import i la seva procedència. 
Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a altres subvencions o 
ajuts, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb 
identificació dels òrgans concedents. 
 

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

c) 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. Quan la difusió 
s’hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals, s’haurà de fer constar a la memòria de 
l’activitat. 
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El termini màxim per presentar la justificació amb tota la documentació que ha de contenir és 
el 26 de febrer de 2022. 
 
Quantitat a  justificar: 
 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la total itat del cost de l’activitat o projecte, és 
a dir, la quantitat de 24.842,00€ 
 
S’inhabilitaran per a posteriors justificacions, le s despeses imputades a la subvenció 
atorgada per l’Ajuntament equivalents a l’import co ncedit 21.000,00€, mitjançant la 
tramesa de la relació justificativa de despeses a a quelles altres administracions que 
hagin finançat l’activitat subvencionada, si és el cas.  
 
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder 
considerar acomplerts el seu objecte i la finalitat és del 50% del cost del projecte que consta 
a la sol·licitud i/o a l’acte d’atorgament de la subvenció. L’incompliment d’aquesta despesa 
mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat i, en el seu cas, el seu reintegrament o 
pèrdua de dret de cobrament. Si la desviació és superior al 20% però respecta la despesa 
mínima del 50%, comportarà la revocació parcial de la subvenció en proporció a la 
desviació.  
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el 
beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils. 
 
L’Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació 
externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l’activitat o 
programa per la qual s’ha concedit la subvenció. 
 
En qualsevol cas, el procediment de justificació es completarà amb l’emissió d’un informe 
tècnic municipal en què s’indicarà que les despeses són compatibles i es corresponen amb 
l’activitat subvencionada i que aquesta s’ha realitzat adequadament, complint-se els 
objectius d’utilitat pública i interès general que en motivaren el seu atorgament. 
 
Amb caràcter previ al pagament de subvencions, tant si es tracta de pagaments anticipats 
com en el supòsit de pagaments una vegada justificada la despesa, es comprovarà que les 
persones beneficiàries es troben al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb la Hisenda municipal. 
 
Sisè.- Vigència.  Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura, 
retrotraient-se els seus efectes al dia 1 de gener de 2021, i acabarà el 31 de desembre de 
2021, excepte en el cas que el denunciï alguna d’ambdues parts amb una antelació mínima 
d’un mes. 
 
Setè.-  Mecanismes de seguiment del conveni.  S’acorda la creació d’una comissió de 
seguiment del conveni encarregada de vetllar pel compliment de les obligacions establertes 
en el mateix així com la destinació dels fons públics a la finalitat objecte de subvenció.  
 
Aquesta comissió estarà integrada per: 



 
 
 

• dos representants de l’Ajuntament de Manresa 
• dos tècnics de l’Ajuntament de Manresa 
• 1 representat de l’entitat Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa 
• 1 tècnic de l’entitat Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa 

 
S’emetran els informes de seguiment que siguin necessaris, com a mínim un a la finalització 
de la vigència del conveni.  
 
Vuitè.- Causes d’extinció.  Aquest conveni es pot extingir per les següents causes: 
 

• compliment del termini pactat 
• causes de força major 
• impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni 
• incompliment manifest d’una de les parts signants 
• revisió de la resolució d’atorgament 
• rescissió unilateral voluntària, de conformitat amb el que s’estableix al pacte novè. 
• qualsevol de les causes establertes a la llei  

 
Novè.- Incompliment . L’incompliment per part de l’entitat beneficiària de qualsevol de les 
obligacions establertes en aquest conveni faculta l’Ajuntament de Manresa per rescindir-lo 
unilateralment i determinar la suspensió de l’ajut econòmic atorgat i el reintegrament, si 
s’escau, dels ajuts econòmics rebuts. 
 
Desè.- Revisió.  La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per 
l’Ajuntament, previ tràmit d’audiència de deu dies al beneficiari, quan: 
 

• es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció 

• el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa activitat altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que, sumats a la de l’ajuntament, 
superin el cost total de l’activitat 

• quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses de l’activitat 

 
Onzè.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes . Estaran obligades a reintegrar les 
subvencions els beneficiaris que hagin obtingut bestretes o anticipis d’aquestes quan: 
 

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

• Quan hagin 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 la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. 
 
Dotzè.- Marc normatiu.  Al present conveni li serà d’aplicació, amb caràcter supletori, 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa i la Llei 38/2003, general 
de subvencions. 
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Tretzè.- Jurisdicció competent.  Les diferències d’interpretació i compliment del conveni 
que no es puguin resoldre de mutu acord per les parts es sotmetran als òrgans de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni. 
 
Catorzè.- 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 Diocesana 
de Vic - Arxiprestal de Manresa. 
 
Quinzè.- Protecció de dades de caràcter personal.  Les dues parts es comprometen al 
compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia 
del Drets Digitals i del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD).  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data abans esmentats. 
 
Per l’Ajuntament de Manresa                                 Per Càritas Diocesana de Vic –  

                      Arxiprestal de Manresa 
L’alcalde, 
 
 
 
 

Marc Aloy Guàrdia Josefina Farrés Arderiu 
 

Davant meu, en dono fe, 
el secretari general 
de l’Ajuntament de Manresa, 

 
 
 
 
 

José Luis González Leal 
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