
 
 
ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
SERVEI D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS 
 
 
“CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL SERVEI 
D’ENSENYAMENT I ESPORTS DE L’ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES  DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER L’ANY 2020 
 
Atès que el Ple de la Corporació de 27 de febrer de 2020 ha aprovat inicialment les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei d’Ensenyament, Cultura i 
Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2020. 
 
Ateses les directrius polítiques del Regidor d’Ensenyament i Esports, Antoni Massegú i 
Calveras, d’iniciar tan aviat com sigui possible el procés de convocatòria de concurs públic per 
a la concessió de subvencions destinades a finançar projectes educatius, culturals i esportius. 
 
És pel que proposem que es procedeixi a la convocatòria de concurs públic per a la seva 
concessió en els següents termes: 
 
1. Termini de presentació de les sol·licituds. Des del moment que es publiqui la 
convocatòria fins el 24 de juliol del 2020 
 
2 . Crèdits pressupostaris 
 
CODI: Ensenyament A1/2020. Projectes i activitats de promoció de les arts escèniques i 
musicals a secundària.  És objecte de la convocatòria la subvenció adreçada a les 
AMPA/AFA dels centes educatius de secundària que promoguin les arts escèniques i musicals 
en els nivells d’escolarització obligatòria. 

 
Dotació econòmica. L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus d’accions fins a un total 
de 8.000 euros, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 20 
3243 48900 del pressupost municipal vigent. 
 

CODI: Ensenyament A2/2020. Projectes i activitats de suport a l’educació especial a 
l’ensenyament obligatori. És objecte de la convocatòria la subvenció adreçada al 
desenvolupament d’activitats i accions de suport a l’educació especial a l’ensenyament 
obligatori durant el curs escolar 2019/20 o durant l’any 2020. 
 

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. 20 
3232 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de 3.000€ per 
projecte. 
 

 
Codi: Esports C1/2020. Projectes d’excel·lència d’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. 20 
3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de 12.000 € 
per projecte. 



 
 
 
Codi: Esports C2/2020. Projectes d’excel·lència d’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. 20 
3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de 12.000 € 
per projecte. 

 
Codi: Esports C3/2020. 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. 20 
3411 48900 del pressupost municipal vigent. 

 
Codi: Esports C4/2020. 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. 20 
3411 48900 del pressupost municipal vigent, amb una aportació màxima de 3.000 € per 
projecte. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació 

 
 
Pel que fa als criteris de valoració, tramitació, resolució i notificació ens remetem  al que 
estableixen les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2020. 
 
Això és el que em cal informar. 
 
 
La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports 
 
 


