Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Oficina de Suport Jurídic

Crèdit pressupostari als que s’imputa la subvenció, amb caràcter ampliable si
s’escau:
REGIDORIA D’ENSENYAMENT
1. PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS A SECUNDÀRIA. CODI: Ensenyament 1/2019
Fins a un total de 16.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3243 48900.
2. PROJECTES I ACTIVITATS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI. CODI: Ensenyament 2/2019

ESPECIAL

A

Fins a un total de 5.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3232 48900.
REGIDORIA DE CULTURA
1. FESTIVALS ARTÍSTICS
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a l’organització de
festivals artístics. CODI: Cultura 1/2019: Festivals artístics
Fins a un total de 32.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3342 48900.
2. PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL

A
https://bop.diba.cat
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Normativa de convocatòria: Les esmentades bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions, que poden consultar-se a la web municipal
http://www.manresa.cat
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De conformitat amb el que es preveu als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet
de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.minhap.gob.es/bdnstrans:)

Data 6-6-2019

BDNS (Identif.): 459170

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Extracte de la resolució de 30 de maig del 2019, de l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa
per a l’atorgament de Subvencions del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Àrea de
Drets i Serveis a les Persones per l’any 2019.

Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes i
activitats de promoció i difusió cultural. CODI: Cultura 2/2019: Projectes i activitats
de promoció i difusió cultural
Fins a un total de 37.150 €, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

B

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX6RIGBYCXVC

ANUNCI

1. PROJECTES D’EXCEL·LÈNCIA EN ESPORTS INDIVIDUALS
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a
projectes d’excel·lència en esports individuals. Codi: Esports 1/2019
Fins a un total de 23.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3411 48900.
2. PROJECTES D’EXCEL·LÈNCIA EN ESPORTS COL·LECTIUS
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a
projectes d’excel·lència en esports col·lectius. Codi: Esports 2/2019

https://bop.diba.cat

REGIDORIA D’ESPORTS

Pàg. 2-3

Fins a un total de 35.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3360 78900.

CVE 2019020742

3. PROJECTES DE REHABILITACIÓ I MILLORA D’EQUIPAMENTS CULTURALS
PRIVATS. CODI: Cultura 3/2019: Projectes de rehabilitació i millora d’equipaments
culturals privats

A

3340 48900: 3.000 €
3341 48900: 14.150 €
3342 48900: 9.000 €
3343 48900: 10.000 €
3361 48900: 1.000 €

Fins a un total de 24.937,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3411 48900.
Terminis de presentació de sol·licituds:
Fins l’1 de juliol de 2019.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es realitzarà amb caràcter prioritari
telemàticament, mitjançant el web municipal http://www.manresa.cat, o
presencialment amb imprès normalitzat, que es facilitarà a les dependències
municipals i al mateix web municipal.
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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a activitats de
promoció esportiva. Codi: Esports 3/2019

B

3. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA

Data 6-6-2019

Fins a un total de 34.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3411 48900.

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.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C MARIA
ANGELS SANTOLARIA
MORROS
Data :2019.06.03
09:52:57 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Manresa, 3 de juny del 2019.
La tercera tinent d’Alcalde,

Pàg. 3-3

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.

CVE 2019020742

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.

Data 6-6-2019

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.

