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Número de Referència: DX7UFXNCSB4C

SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS
Secció jurídico-administrativa
SUB.BCO 2022/05

Resolució
Josep Gili Prat, cinquè tinent d’alcalde, en relació a l’expedient administratiu instruït d’ofici relatiu
a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions del programa de Cultura, d’Ensenyament i
d’Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2022, en règim de concurrència
competitiva, dicto la resolució següent que es basa en els fets i fonaments de dret que a
continuació s’exposen:
Fets
1. Per acord del Ple de la Corporació de 17 de febrer de 2022 es van aprovar inicialment
les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i
Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l'any 2022, on s'hi troben incloses
les línies de subvenció dels programes d’Ensenyament, Cultura i Esports.
2. L’anunci corresponent es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del
dia 23 de febrer del 2022.
3. En compliment de les previsions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es procedeix amb aquest acte a la convocatòria del procediment
d’atorgament.
4. La resolució indica les aplicacions pressupostàries i els crèdits imputats a la
convocatòria.
Fonaments de dret
1.
L’article 23 de la Llei 38/2003, general de subvencions, determina que el procediment
per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria aprovada
per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les
subvencions convocades segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de la
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
2.
L’article 45 de la Llei 39/2015, abans esmentada, preveu la necessitat de publicació
d’aquells actes administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència
competitiva.
3.
L’article 14 del mateix cos legal estableix que les persones jurídiques es relacionaran
amb les administracions públiques electrònicament.
4.
L’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix que la Base de dades
nacional de subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions on,
d’acord amb aquest mateix precepte i l’article 20 de la Llei, les administracions publicaran
informació de les convocatòries i de les subvencions concedides.
5.
Les persones beneficiàries hauran de 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.

Tenint en compte l’informe emès per la cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports i per la
Cap d’Unitat de l’Oficina de Suport Jurídic de data 23 de febrer del 2022.
En exercici de les competències que m'han estat conferides per delegació efectuada per resolució de
l'Alcalde núm. 11513, de 9 de novembre de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de data
18 de novembre de 2020,
RESOLC
PRIMER.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions del programa de Cultura,
d’Ensenyament i d’Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa
per a l’any 2022, en règim de concurrència competitiva, en els següents termes:
Normativa de convocatòria: Les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l'any 2022, on s'hi
troben incloses les línies de subvenció dels programes d’Ensenyament, Cultura i Esports,
aprovades pel Ple de la Corporació de 17 de febrer del 2022 i publicades al BOPB el 23 de febrer
del 2022, les quals poden consultar-se a la web municipal http://www.manresa.cat
1. Termini de presentació de les sol·licituds. Des de l'endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPB fins al 8 d’abril del 2022.
2 . Crèdits pressupostaris
CODI: Cultura 1/2022: Projectes i activitats de promoció i difusió cultural. Té per
objecte les activitats de difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals,
la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió
cultural i les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat de Manresa,
promogudes per associacions sense ànim de lucre o altres persones jurídiques, que es
duguin a terme en el transcurs de l'exercici 2022.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 50.750 euros, que es faran efectius amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal vigent següents:
3340 489 00 ...............3.000€
3341 489 00 .............14.750€
3342 489 00 .............22.000€
3343 489 00 .............10.000€
3361 489 00 ...............1.000 €
CODI: Cultura 2/2022: Projectes i activitats orientats a la millora organitzativa i gestió
estratègica d’associacions culturals. Té per objecte la promoció de les actuacions
orientades a generar processos de millora organitzativa i de planificació estratègica de les
associacions culturals sense ànim de lucre, que es duguin a terme en el transcurs de
l'exercici 2022 i a pal·liar les dificultats per fer front a les despeses de funcionament
associatiu degut a la manca d’ingressos per la impossibilitat de mantenir l’activitat com a
conseqüència de la pandèmia.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 20.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal vigent següents:
3341 489 00 .............10.000€
3342 489 00 ..............10.000€
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Tot i la dotació prevista per ambdues línies, la comissió avaluadora podrà ajustar les
respectives dotacions a les demandes realment presentades per tal d’optimitzar els recursos
i poder atendre el màxim de sol·licituds. També, dins cada línia, les subvencions atorgades
es distribuiran a les diferents aplicacions pressupostàries en funció del contingut dels
projectes subvencionats. No obstant, atès que totes elles es troben vinculades jurídicament
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, si la dotació d’una partida
concreta fos insuficient, es podrà superar aquest topall sense superar, conjuntament, la
dotació total.
CODI: Ensenyament 1/2022 Projectes i activitats de promoció de les activitats
extraescolars a secundària. És objecte de la convocatòria la subvenció adreçada a les
AMPA/AFA dels centres educatius de secundària, que promoguin la realització d’activitats
extraescolars en el nivell d’escolarització obligatòria.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 10.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 22 3243 48900 del pressupost municipal vigent amb una aportació màxima de
2.000€ per projecte.
Codi Ensenyament 2/2022. Projectes i activitats de suport a l’educació especial i
inclusiva a l’ensenyament obligatori. És objecte de la convocatòria la subvenció adreçada
al desenvolupament d’activitats i accions de suport a l’educació especial i inclusiva a
l’ensenyament obligatori durant el curs escolar 2021/22 o durant l’any 2022.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 5.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 22 3232 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de
3.000€ per projecte.
Codi: Esports 1/2022. Projectes d’excel·lència en esports individuals. És objecte de la
convocatòria la subvenció de projectes d’excel·lència d’esports individuals practicats a la
ciutat de Manresa que tenen per objectiu la participació d’esportistes d’esports individuals en
competicions d’alt nivell, i que per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la projecció
exterior de la ciutat.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 23.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 22 3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de
12.000 € per projecte. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació.
Codi: Esports 2/2022. Projectes d’excel·lència en esports col·lectius. És objecte de la
convocatòria la subvenció de projectes d’excel·lència d’esports col·lectius practicats a la
ciutat de Manresa que tenen per objectiu la participació d’esportistes en competicions
d’alt nivell, i que per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la projecció exterior de la ciutat.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 34.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 22 3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de
12.000 € per projecte. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació.
Codi: Esports 3/2022.Projectes de foment de l’esport col·lectiu femení. És objecte de la
convocatòria la subvenció de projectes de foment de l’esport femení que tenen per objectiu
la participació de la dona en lligues de competició d’esports col·lectius, sigui quina sigui el
nivell de competició o categoria d’edat.

Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 5.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
22 3411 48900 del pressupost municipal vigent. Aquest import podrà ser objecte
d’ampliació.
Codi: Esports 4/2022. Projectes d’activitats de promoció esportiva. És objecte de la
convocatòria la subvenció d’activitats de promoció esportiva que tinguin per objectiu la
pràctica de l’esport i l’activitat física entre els ciutadans de Manresa de totes les edats amb
finalitats de caràcter educatiu, saludable i social.
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un
total de 26.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 22 3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de
3.000 € per projecte. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud per
concórrer a aquesta convocatòria es realitzarà telemàticament, mitjançant el web municipal
http://www.manresa.cat.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració que
consten a les bases específiques.
Resolució i notificació: La resolució d’atorgament s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos
a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut
el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la
sol·licitud. La notificació de la resolució es realitzarà mitjançant notificació electrònica i al
tauler d’anuncis municipal, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. També es podrà consultar
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, així com també es remetrà a la Base de dades
nacional de subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article
20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i en contra es podrà interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre
que es consideri oportú.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels
resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la Llei
38/2003, general de subvencions.
Les persones beneficiàries hauran de 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.
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SEGON.- Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a l’esmentada BDNS per a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 28/02/2022
15:10:05
Raó: Fiscalitzat
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 28/02/2022
18:33:58
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 01/03/2022
9:03:21
Raó: En dono fe
Lloc: Manresa
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