
 

 

 

Servei de Desenvolupament Local 

Secció juridicoadministrativa 

SUB.BCO 2021/34 

 

 

 

CONVOCATÒRIA 

 

En data 26 de juliol de 2021, la regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats va 

dictar Resolució per la qual es convocava concurs públic per a l’atorgament d’ajuts a 

les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades durant l’any 

2021. 

 

En compliment d’aquesta Resolució i sense perjudici de l’aprovació definitiva de les 

bases reguladores, es convoca concurs públic per l’atorgament d’ajuts a les 

Associacions de Comerciants de Manresa per activitats realitzades durant l’any 2021, 

d’acord amb els termes següents: 

 

Objecte de la convocatòria 

 

El programa de concessió de subvencions té la denominació i codi que s’indiquen: 

 

Codi 

convocatòria 
Denominació 

Dotació 

econòmica 

COM1/2021.1 
Ajuts a les associacions de comerciants per 

activitats realitzades durant l’any 2021 
28.000,00 € 

 

L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials 

que comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar activitats 

col·lectives. 

 

Beneficiaris 

 

Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment 

constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

 

Resten excloses d’aquestes bases les entitats que s’indiquen: 

 

 Associacions de comerciants territorials l’àmbit de les quals estigui fora de la trama 

urbana consolidada. 

 Associacions de paradistes dels mercats municipals, dels mercats de venda no 

sedentària, els gremis o qualsevol altra associació sectorial. 

 

 

Conceptes subvencionables 

 



Es poden demanar ajuts pels següents tipus d’actuacions. El període elegible és de l’ 1 

de gener al 31 de desembre de 2021. 

 

- Serveis a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, etc.) i serveis als 

establiments associats (formació, assessorament, borsa de treball, etc.). S’exclouen 

els tiquets d’aparcament, les despeses salarials, els àpats o dietes, i els regals de 

sorteigs. 

- Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la 

seva capacitat d’atracció de clients, especialment aquells que incideixin en 

l’actuació conjunta de diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i 

restauració, cultura,...). 

- Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix 

comercial de la zona, l’ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu 

comercial. 

- Accions de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta 

l’entitat. 

- Fires, festes i activitats d’animació del carrer. 

- Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal i del consum elèctric que aquest 

generi. 

- Despeses en concepte de contractació, per part de l’associació de comerciants, del 

personal encarregat de la gestió de les accions de dinamització comercial i/o la 

comunicació. 

- Accions de sensibilització i difusió del comerç just, el desenvolupament sostenible i 

la igualtat social, en la línia de les prioritats de la política municipal recollides en el 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Manresa 2020-2023. 

 

 

Criteris de valoració de les sol·licituds 

 

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la determinació de les 

subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació màxima de 100 

punts, amb el barem que s’indica. 

 

- Grau de professionalització de la gestió de l’entitat (fins a 20 punts). 

- Qualitat tècnica de la documentació presentada en termes de rigor, claredat 

expositiva i planificació (fins a 20 punts). 

- Interès públic de les activitats per les quals es sol·licita la subvenció, en el sentit de 

tenir notorietat, originalitat, capacitat d’atracció de clients i adequació vers les 

polítiques municipals de comerç (fins a 20 punts). 

- Que el projecte tingui una dimensió de ciutat, en el sentit que tingui un interès 

general o capacitat de millorar la imatge comercial del conjunt de la ciutat, més enllà 

de l’interès particular d’un sol carrer (fins a 20 punts). 

- Capacitat organitzativa de l’entitat, d’acord amb la memòria d’activitats de l’any 

anterior: nombre d’activitats organitzades, pressupost executat, grau de continuïtat i 

estabilitat en la trajectòria de l’associació (fins a 15 punts). 

- Interès públic de les activitats programades, en termes de sensibilització i difusió 

del comerç just, el desenvolupament sostenible i la igualtat social (fins a 5 punts). 

 



 

 

Comissió de valoració 

 

Existirà una comissió qualificadora integrada per les persones que s’indiquen la qual, 

un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, avaluarà les diferents 

sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar. 

 

- Núria Masgrau Fontanet, regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats, o 

regidor/a delegat/da que el substitueixi, que actuarà com a presidenta 

- Manel Martínez Montes, cap de Secció d’Indústria, Comerç i Turisme 

- David Hernández Massegú, tècnic de comerç 

- Erica Martinez Rodríguez, tècnica de grau mitjà d’emprenedoria i empresa o 

persona que la substitueixi 

- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general o funcionari/ària que la 

substitueixi, que actuarà com a secretària 

 

Aquesta Comissió tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les sol·licituds 

que incompleixin els requisits i condicions establertes en aquestes bases. 

 

 

Import de l’ajut 

 

Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l’import dels ajuts en funció 

de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada projecte. 

L’import de la subvenció no podrà ultrapassar el 75% del cost total de l’activitat 

subvencionada, amb un ajut màxim de 4.000,00 € per entitat. 

 

 

Bases reguladores 

 

Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades, en 

sessió Ple de l’Ajuntament celebrat el 20 de maig de 2021 i publicades al Butlletí oficial 

de la Província de Barcelona de 8 de juliol de 2021 i poden consultar-se  a la web 

municipals http://www. manresa.cat/ 

 

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de 

subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 

pel qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( 

BOPB 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 

2021, aprovades per acord plenari de 17 de desembre de 2020, documents que es 

poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/. 

 

 

Crèdit pressupostari 

 

L’import total màxim destinat a aquest programa d’ajuts s’estableix en VINT-I-VUIT MIL 

EUROS (28.000,00€), a fer efectius amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21 4314 

http://www.manresa.cat/


48900 del pressupost municipal. L’Ajuntament de Manresa concedirà les subvencions 

fins que s’esgoti la dotació pressupostària. 

 

 

Termini 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de 

l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia 

comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de 

presentació de sol·licituds  finalitzarà el 17 de setembre de 2021. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 

 

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, les entitats sol·licitants hauran de 

formalitzar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Manresa. 

 

Tramitació 

 

La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que 

hauran d’ajustar-se a les condicions de participació establertes en les bases 

reguladores, aniran acompanyades de la documentació següent:  

 

- Certificat de composició de la junta directiva i poders de representació. 

- Descripció del projecte i pressupost detallat de despeses i ingressos. 

- Memòria d’activitats de l’any anterior. 

- Relació dels establiments associats a l’entitat ( hi ha de constar el nom comercial, 

el titular, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic 

- Declaració responsable en cas que la persona sol·licitant no sigui el representant 

legal de l’entitat 

- Document d’indicadors d’activitat de l’entitat: nombre d’associats, quota fixa i 

variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats 

desenvolupades, etc. 

- Altres documents que les persones sol·licitants vulguin aportar per a l’acreditació 

dels criteris de valoració 

 

Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats o 

regidor/a delgat que el/la substitueixi i la resolució al regidor delegat Hisenda o 

regidor/a delegat/da que el substitueixi.    

 

 

Resolució d’atorgament 

 

La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans 

previstos a la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i s’enviarà 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, de 17 de desembre, general de subvencions.  Aquesta resolució  indicarà la 



 

quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques i el termini de 

presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna. 

 

La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres 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 resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 

del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà 

interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini 

d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 

 

Reformulació de sol·licituds 

 

Quan l’import de la subvenció concedida sigui inferior al que consti en la sol·licitud 

presentada, l’Ajuntament es podrà demanar la reformulació de l’acció subvencionada 

per tal d’ajustar els compromisos i condicions a la subvenció finalment rebuda. 

 

En qualsevol cas, la reformulació haurà de respectar l’objecte, les condicions i la 

finalitat de la subvenció, i haurà de comptar amb la conformitat de la comissió 

avaluadora i, si escau, mantenir el percentatge de finançament exigit en aquestes 

bases o a la convocatòria. 

 

Justificació i pagament  

 

Una vegada atorgada la subvenció, s’atorgarà una bestreta del 100% de l’import de la 

subvenció atorgada. 

 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat per la 

persona beneficiària 

 

Aquest avançament de la totalitat de la subvenció es justifica per la necessitat de 

tresoreria de les associacions de comerciants motivada per les conseqüències 

econòmiques que ha tingut la crisi sanitària generada per la COVID-19  en el comerç i 

per tant també, en les associacions que el representen .  

 

Les persones beneficiàries hauran de presentar, com a màxim fins el dia 15 de gener 

de 2022, la documentació justificativa següent:  

 

- Memòria detallada de l’activitat 

- Liquidació econòmica de l’activitat, junt amb les factures relatives a la 

justificació i el seu pagament.  

Aquestes factures hauran de reunir els requisits següents 

 ser originals. 

 Datades entre l’1 de gener a 31 de desembre de 2021 

 Anar obligatòriament a nom del beneficiari 



 Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció 

 Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen 

les característiques de les factures i el seu contingut 

Les despeses de personal hauran de reunir els requisits següents: 

 Rebuts de nomina 

 Butlletins acreditatius de cotització a al seguretat social ( RLC i RNT) 

- Declaració emesa pel responsable de l’entitat de que el total de les diverses 

fons de finançament de l’actuació no supera el cost de l’activitat 

subvencionada.  

- En cas de subvencions per un import superior a 10.000,00 euros, declaració 

emesa pel responsable de l’entitat de les retribucions dels seus òrgans de 

direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de 

transparència municipal.  

- Exemplar de la documentació i propaganda gràfica relativa a l’activitat que 

contingui la llegenda i anagrama de l’ajuntament.  

 

L’Ajuntament de Manresa es reserva la facultat de fer totes les comprovacions que 

consideri necessàries 

 

 

Publicitat L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les 

previsions establertes a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

L’Ajuntament i les persones beneficiàries hauran de donar publicitat dels ajuts 

percebuts 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, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.  

 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

 

 


