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ANUNCI
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Manresa, per a coneixement general i als efectes oportuns, faig públic que el dia 13 de juny
de 2022 s’ha dictat la resolució que en la seva part resolutòria diu el següent:
“Primer. CONVOCAR concurs públic per a la concessió de les subvencions destinades a la
preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa corresponent l’any
2022, segons les clàusules següents:
1. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases
aprovades pel Ple de la Corporació el dia 30 d’abril de 2020, per la modificació
aprovada pel Ple el 15 d’abril de 2021, per l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Manresa i per la normativa general de subvencions.
2. Normativa de la convocatòria: Les esmentades Bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions es poden recollir a l’oficina d’activitat econòmica (OAE Plaça Major, núm. 1), així com es poden consultar a la web municipal
http://www.manresa.cat/ i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 20 de
maig de 2020 i del 30 d’abril de 2021.
3. L’import màxim de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de 25.000
euros, amb càrrec a la partida 22/ 3360.78900 del pressupost de l’any 2022.
4. El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia des de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022.
5. Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat
que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal
http://www.manresa.cat/. La documentació es podrà presentar de la forma següent:
a. Presencialment a l'oficina d'activitats econòmiques (OAE - Pl. Major, 1. Horari
general: dilluns de 9 a 18 hores; de dimarts a divendres de 9 a 15 hores.
Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 a
14 hores), sens perjudici del dret de presentar-la pels mitjans i en els llocs
que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
b. Telemàticament a través de la pàgina web de l’Ajuntament
(www.manresa.cat), apartat de Tràmits. La tramitació dels expedients i la
seva resolució s’efectua com es disposa a les bases específiques reguladores
de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements
d’interès patrimonial de Manresa.

6. Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració
que consten a les bases específiques.
7. Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos als articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques. Contra la resolució, que posarà
fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el
termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des
de la data de notificació.
8. 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, de 17 de novembre, general de subvencions.
Segon. PUBLICAR aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i en un mitjà de difusió local.
Tercer. 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 30/2003, general de
subvencions, i la remissió de l’extracte de la convocatòria a l’esmentada BDNS per a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest acte és de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i així sense perjudici que pugueu
exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa els articles 40.2 i 45.1
de la 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
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