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AJT.DIC 2021000080
DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 
DE MANRESA PER AL PERÍODE 2022-2023.

Antecedents de fet

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupat pels 
articles 10 a 15 del Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix que els 
òrgans de les administracions públiques o de qualssevol ens que proposin l’establiment de 
subvencions, amb caràcter previ, han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la consecució, els costos 
previsibles i les seves fonts de finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària.

Atès que és voluntat de l’Ajuntament que aquest document programàtic serveixi, tant per informar 
les sol·licituds de subvencions i formalització de convenis com per analitzar els objectius que es 
pretén aconseguir amb l’atorgament de les subvencions, les línies de les subvencions que es 
proposen, i el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvenció.

El Pla esdevé un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut 
subvencional desenvolupades per l’Ajuntament i el seu sector públic com a atorgant d’ajuts i 
subvencions i una eina al servei de la ciutadania per donar a conèixer la política de subvencions.

Mitjançant aquest dictamen l’Ajuntament de Manresa dona compliment a allò que s’estableix en els 
apartats anteriors, aprovant el Pla estratègic de les subvencions que gestiona, en el marc dels 
objectius i actuacions prioritàries recollides en el Pla de Govern. 

Vist la regulació continguda en els articles 10 a 15 del Reglament de la Llei general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Vist el que disposen els articles 26 i 27 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa aprovada pel Ple en data de 20 de setembre de 2004 i publicada al BOP de 13/01/2005. Tot 
el qual es concreta en la següent normativa aplicable que serà objecte de desenvolupament 
posterior:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, articles 21.1.s. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), article 8è
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, articles 10 a 15.

Vist que l’Informe resum anual sobre el control intern 2020 de la interventora assenyalava que:  
“L’Ajuntament no disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions en els termes requerits a l’article 8 de 
la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), segons el qual:  “... els ens que proposin l’establiment 
de subvencions han de concretar prèviament en un pla estratègic els objectius i efectes que es 
pretenen amb l’aplicació del pla, el termini necessari per a la consecució dels objectius, els costos 
previsibles i les fonts de finançament, amb subjecció al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària”.

http://www.ajmanresa.cat/validar


Consideracions jurídiques

PRIMER.- L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), de 
caràcter bàsic, estableix que “els òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que 
proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic 
de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per 
a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas 
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària”.

La jurisprudència del Tribunal Suprem ha remarcat que el mandat legal de l’article 8.1 LGS constitueix 
requisit “essencial i previ a la regulació de la subvenció, que s’identifica amb l’acompliment dels 
principis de transparència, eficàcia i eficiència que han de regir la gestió de les subvencions (article 
8.3 LGS), i que requereix una formalització o instrumentalització externa (STS de 26 de juny de 2012, 
de 28 de gener de 2013 i de 16 d’abril de 2013). 

SEGON.- La secció 1a del Capítol 3r del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions, de caràcter bàsic segons la DF 2a de la LGS, desenvolupa la regulació dels 
Plans estratègics de subvencions i els configura com “un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de 
promoció d’una finalitat pública” (article 10.1 RLGS). 

D’acord amb l’article 11.4 RLGS, amb caràcter general aquesta planificació haurà de contenir 
previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per l’especial naturalesa del sector 
afectat pugui ser convenient establir un pla estratègic de durada diferent.

Per la seva banda, l’article 26 de l’Ordenança municipal reguladora de subvencions, aprovada pel ple 
en data de 20 de setembre de 2004:

“El Pla estratègic que tindrà una durada de quatre anys, determinarà amb caràcter previ a la 
convocatòria i atorgament, els objectius i efectes que es pretenguin assolir mitjançant les polítiques 
de foment constitutives de subvenció, els terminis d’assoliment per la seva consecució, despeses 
previsibles i fonts de finançament, supeditant-se en tot cas als principis d’estabilitat pressupostària.”

La regulació dels articles 10 a 15 del RGLS, que tenen caràcter bàsic, la referència a la coordinació 
entre la tramitació i vigència del PES amb la del pressupost de l’entitat s’ha d’entendre en termes de 
congruència entre ambdós instruments, de manera que un cop aprovat el PES de vigència triennal, 
aquest s’hagi d’actualitzar anualment amb el pressupost. 

TERCER.- L’article 12.1 RLGS detalla el contingut que han de tenir els plans estratègics de subvencions 
i que es pot resumir en: 

a) Objectius estratègics que descriuen l’impacte que es pretén assolir amb l’acció programada.
b) Línies de subvenció en les que es concreta el pla d’acció, per a les quals caldrà assenyalar 

àrees de competència, objectius i efectes, fonts de finançament i pla d’acció amb les línies 
bàsiques de les bases reguladores.

c) Règim de seguiment i avaluació continua.
d) Resultats de l’avaluació de plans anteriors.

D’altra banda, l’apartat 2n assenyala dos supòsits en què el contingut del pla estratègic podrà reduir-
se a la redacció d’una memòria que contingui objectius, cost i fonts de finançament:
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a) Les subvencions que es concedeixin de forma directa, d’acord amb l’art.22.2 LGS.
b) Les subvencions que, de manera motivada, es determinin per part del titular del 

Departament ministerial, en atenció a la seva escassa rellevància econòmica o social com 
instrument d’intervenció pública. 

Per últim, l’apartat 3r estableix que “el plans estratègics de subvencions tenen caràcter programàtic; 
els seu contingut no crea drets ni obligacions, i que la seva efectivitat quedarà condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, atenent entre altres condicionants, a les 
disponibilitats pressupostàries de cada exercici”.

QUART.- Quant al seguiment i control dels plans estratègics, cal subratllar quatre aspectes: 

Primer: que amb l’aprovació de cada nou pla estratègic l’òrgan gestor haurà d’informar dels resultats 
del pla anterior (art.12.1.b RLGS); 

Segon: que per tal que això sigui possible, és necessari identificar amb claredat els objectius a assolir i 
els indicadors que els han de mesurar (art. 12.1.c RLGS);

Tercer: que els plans estratègics de subvencions seran objecte de control financer (article 14 RLGS); i

Quart: que quan els informes de seguiment o els informes de control financer posin de manifest 
l’incompliment dels objectius, podran ésser modificades, substituïdes o eliminades (art. 15 RLGS). 

CINQUÈ.- Ni la normativa específica en matèria de subvencions ni la legislació de règim local estatal o 
autonòmica no atribueixen expressament a cap òrgan municipal la competència per adoptar aquests 
acords, de manera que resulta d’aplicació la clàusula residual de l’article 21.1 lletra s) LBRL en favor 
de la competència de l’Alcalde/essa President/a, atenent però que, en principi, sobre la base de 
l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, seria competència de l'Alcalde. No obstant això, es pot argumentar 
que el Ple és l'òrgan competent per les següents raons: 

- És competència del Ple aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions, ja 
que aquestes s'aproven bé a través d'una Ordenança General de Subvencions o a través 
d'una Ordenança Específica per a les diferents modalitats de subvencions, en virtut de 
l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de caràcter bàsic, i l'aprovació de les Ordenances recau en el 
Ple (article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local). 
Sembla oportú que el Pla Estratègic de Subvencions i l'Ordenança General de Subvencions 
siguin aprovats pel mateix òrgan.

- No seria congruent que fos un òrgan diferent del competent per aprovar els Pressupostos el 
que va aprovi un Pla Estratègic, la plasmació del qual hagi d’efectuar-se en els Pressupostos 
de cada any. A més, és un instrument de planificació estratègica de l’activitat subvencional o 
de foment i de gestió econòmica, d'acord amb l'article 22 de la Llei de Bases de Règim Local.

Per tot això, es proposa a l’òrgan plenari l’adopció dels acords següents:

http://www.ajmanresa.cat/validar


1. APROVAR el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Manresa per al període 2022-
2023, que consta a l’annex d’aquest dictamen, el qual ha de ser actualitzat anualment 
d’acord amb la informació rellevant disponible.

2. ACORDAR que el Pla estratègic de subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut no 
genera drets ni obligacions a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir 
indemnització o compensació de cap mena en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica 
totalment o parcial. L’efectivitat del Pla queda condicionada a la posada en pràctica de les 
diferents línies de subvenció, atenent, entre d’altres condicionants, les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici i les restriccions que, amb vista al compliment del objectius 
de política econòmica i d’estabilitat pressupostària, es determinin per a cada exercici.

3. ESTABLIR que l’Ajuntament ha de fer el seguiment del grau d’avanç de l’aplicació del Pla 
estratègic de subvencions i dels efectes i repercussions pressupostàries i financeres que en 
derivin.

4. PUBLICAR el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Manresa per al període 2022-
2023  que consta a l’annex en el web de l’Ajuntament de Manresa, així com al portal de la 
Transparència.

5. PUBLICAR el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Manresa per al període 2022-
2023 al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics.

6. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2022 - 2023 

AJUNTAMENT DE MANRESA

Introducció

En la seva exposició de motius, la Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) 
estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d'elaborar plans estratègics de 
subvencions, que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir amb els costos 
previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d'adequar les necessitats públiques que s'han de 
cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al 
seu naixement de forma plurianual. 

Aquesta norma també estableix els principis que han regir en la gestió de les subvencions:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.



P
od

eu
 v

al
id

ar
 i 

ob
te

ni
r l

a 
ve

rs
ió

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
 h

ttp
://

w
w

w
.m

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

X7
H

SG
L5

K
LA

C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Amb l’aprovació d’aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic 
establert a l’article 8.1 de l’esmentada Llei, que disposa que “els òrgans de les Administracions 
públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de 
concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”. 

Els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tenen com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de 
promoció d’una finalitat pública.

El Pla Estratègic de Subvencions és, també, un instrument al servei del principi de la transparència, 
recollit a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei, incideixen 
de forma directa en un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública 
relativa a les subvencions. 

Correspon a la Intervenció General realitzar el control financer del Pla Estratègic de Subvencions. 

El Pla Estratègic de Subvencions és un instrument en què conflueixen:

a) La materialització dels principis que regulen la concessió de les subvencions i la seva 
justificació.

b) La planificació de la política en la matèria de foment d'activitats d'utilitat pública o interès 
social o de promoció d'una finalitat pública d'un determinat departament.

c) Les mesures de control de les subvencions, que permeten, amb la seva avaluació, una millora 
de les futures subvencions mitjançant les correccions oportunes que s'observen, per la qual 
cosa qualsevol pla ha de recollir el seguiment i control de l'activitat de subvencions.

La concessió de subvencions s’ajustarà al previst a l’Ordenança General de Subvencions i a les bases 
específiques vigents per a cada línia de subvencions.

Aquest pla s’actualitzarà en qualsevol moment si s’aprova una nova Ordenança General o es 
modifiquen les bases específiques. La seva eficàcia requerirà, així mateix, la corresponent 
consignació pressupostària i l’aprovació de les pertinents convocatòries.

La incertesa respecte al desenvolupament de la pandèmia durant l’any 2021 fa que no sigui possible 
determinar si l’Ajuntament haurà d’abordar nous reptes per mitigar els efectes d’aquesta nova crisi. 
I, en concret, respecte de l’objecte d’aquest pla, al suport al moviment associatiu o el suport al teixit 
econòmic i social de la ciutat. Per tant, aquest Pla pot patir modificacions sobrevingudes, que hauran 
de ser adequades a la legislació vigent, aprovades pels òrgans corresponents i quedar recollides en 
modificacions posteriors del present Pla o en la valoració de l’exercici 2021.

http://www.ajmanresa.cat/validar


Pla estratègic de subvencions com a eina de planificació i de bona governança

Aquest pla estratègic de subvencions és una eina de planificació fonamental per a la bona 
governança perquè sense eines de planificació  de les polítiques públiques i la seva gestió, no es 
poden prioritzar els interessos generals.

La importància de la planificació en les organitzacions pivota en quatre vèrtexs: 

a) evita el malbaratament (entès com gastar sense necessitat o justificació diners públics); 

b) permet organitzar i gestionar de la millor manera possible els recursos públics en funció de 
les necessitats reals en un mitjà termini;

c) possibilita una rendició de comptes no cosmètica, fent visible a l'ull ciutadà quins plans es 
pretenen i en quina mesura es compleixen;

d) permet prendre mesures conscients en el marc de la visió estratègica i la intel·ligència 
institucional en cada context. Aquests valors fan de la planificació una bona eina per prevenir la 
corrupció que, moltes vegades, no porta causa en la voluntat del servidor públic sinó en el fet que 
l'absència de plans o del control del seu compliment produeix irregularitats que propicien conductes 
corruptes, amb el consegüent descrèdit institucional, davant la falta de visibilitat de les seves 
polítiques i accions (i el seu grau de compliment) als ulls de la ciutadania. Prova de la seva 
importància, és que la planificació s'ha "positivitzat", essent traslladada al nostre ordenament jurídic 
com a obligació legal, en el nostre context normatiu.

Aquestes raons de legalitat, transparència i eficiència en l'assignació dels recursos públics han 
aconsellat a l’Ajuntament planificar l'activitat de foment aprovant un Pla Estratègic de subvencions, 
amb el  contingut mínim legal i recomanable que conté integrat.

La finalitat de planificar les ajudes que es volen concedir és evitar riscos d'irregularitats i frau; donar a 
conèixer de forma clara els supòsits justificats en què concediran les subvencions pròpies de 
l’activitat de foment municipal, publicant-ho al  portal de transparència i en la BDNS (Base de Dades 
Nacional de Subvencions), a la qual s’hauran de remetre durant el mes següent a cada trimestre 
natural totes les subvencions que concedeixin. 

Es preveu,  doncs,  en aquest Pla que,  a més d'incloure en el Pla estratègic les subvencions que es 
concediran seguint el procediment general de pública concurrència, s’ incloguin així mateix aquelles 
subvencions que es pretenguin concedir de forma directa, com a excepció a l'exigència general del 
seu atorgament en pública concurrència.

Pla estratègic de subvencions com a instrument per potenciar la participació del teixit associatiu de 
la ciutat 

Aquest instrument (PES) té la missió d’impulsar, promoure i potenciar la participació de la societat 
civil estructurada de Manresa en els diferents àmbits de gestió municipal d’interès coincident, 
recolzant els projectes i les accions d’interès general desenvolupats pel teixit associatiu o particulars 
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de la ciutat, sempre sota els principis d’igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Manresa.

L’Ajuntament de Manresa reconeix la importància del teixit associatiu com a element dinamitzador 
de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i, en aquest sentit, el ventall de propostes que 
s’ofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, més 
tolerant, més solidària i més sostenible.

Per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l’Ajuntament de Manresa vol 
continuar impulsant la vida associativa, entre d’altres, a través de l’activitat administrativa de foment 
per la via de les subvencions. 

La voluntat és que la ciutadania pugui seguir amb total transparència el procés de  convocatòria de 
les subvencions. Això permetrà una millor planificació per part de totes aquelles persones que en 
puguin ser beneficiàries, ja que tindran coneixement de les línies subvencionables i les quantitats 
econòmiques previstes cada any.

Aquestes subvencions constitueixen una doble via de coparticipació: de l'Ajuntament en les activitats 
organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l’oferta 
organitzada pel propi Ajuntament.

L’ Ajuntament persegueix el foment de les activitats que realitzen les entitats del municipi. L’objecte 
específic de cadascuna de les subvencions serà concretat en la corresponent convocatòria de la 
subvenció de què es tracti procurant que els processos de sol·licitud, concessió, justificació i 
pagament de les subvencions a entitats mitjançant concurrència competitiva establerts de 
conformitat amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, siguin el màxim d’ accessibles i entenedors.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

És objecte d’aquest Pla Estratègic de Subvencions l’establiment normalitzat de canals de cooperació 
dirigits a la coordinació dels diferents serveis que proposen l’establiment de subvencions i ajuts, per 
garantir la major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que  tinguin com 
a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció.

El Pla esdevé un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut 
subvencional desenvolupades pels serveis com a atorgants d’ajuts i subvencions i una eina al servei 
de la ciutadania per donar a conèixer la política de subvencions.

Article 2. Naturalesa jurídica

http://www.ajmanresa.cat/validar


El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic, no normatiu, i el seu contingut no generarà 
drets ni obligacions a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnització o 
compensació de cap mena en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes. 

La seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, 
atenent entre altres condicionants, les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

En virtut del caràcter programàtic d’aquest pla i per causes justificades, l’Ajuntament podrà 
incorporar altres línies de subvenció no incloses inicialment, que passaran a formar-ne part.

Des del punt de vista jurídic, el Pla Estratègic de Subvencions se supedita al marc normatiu de rang 
superior en matèria de subvencions:

 Llei General de Subvencions - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Reglament de la Llei General de subvencions - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, 20 setembre 2004
L’Ajuntament de Manresa posa de manifest en aquest Pla estratègic la seva més decidida voluntat de 
redactar i revisar amb el màxim respecte a la legalitat vigent i sota els criteris d’accessibilitat i 
eficàcia, els instruments normatius bàsics  dels quals esta dotat (Ordenança General de subvencions, 
Bases d’execució del pressupost i bases reguladores de les diferents subvencions).

En aquest sentit, es fa constar en aquest Pla el compromís d’incorporar al Pla Normatiu de 
l’Ajuntament  la revisió de l’Ordenança General de subvencions, que data del 20 de setembre de 
2004, amb el objectiu d’incorporar-hi les determinacions previstes al reglament general de 
subvencions, que data 21 de juliol de 2006, per tant, promulgat amb posterioritat a l’aprovació de  
l’Ordenança Municipal expressada.

Article 3. Àmbit d’aplicació 

Conforme la normativa vigent, s’entendrà com a subvenció, totes les disposicions dineràries 
realitzades per l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els següents 
requisits: 

• Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

• Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, 
la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, 
o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals 
que haguessin establert. 

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat 
d'utilitat pública o d’interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
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Article 4. Principis 

La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament es realitzarà d’acord amb els següents 
principis: 

• Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i 
permetran el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques socials. 

• Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la 
subvenció. 

• Objectivitat, igualtat i no discriminació. 

• Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada programa, 
sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o pressupostàries 
establertes. 

Article 5. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions 

És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla la inclusió de 
les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressuposts anuals i l’aprovació de les bases 
reguladores de la seva concessió o bé el corresponent Conveni regulador de les mateixes en el cas 
que siguin de concessió directa segons els casos legalment previstos. 

Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i les bases 
reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests objectius. 

Addicionalment, l’atorgament d’una subvenció haurà de complir amb les següents característiques: 

• Competència de l’òrgan administratiu 

• Existència d’un crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions 

• Tramitació del procediment d’acord a la normativa prevista 

• Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic 

• Aprovació de la despesa per l’òrgan competent. 

http://www.ajmanresa.cat/validar


Article 6. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per la seva consecució. 

L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Manresa pel període 2022- 2023 s’ajustarà 
a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i avaluades les línies inicials 
aprovades i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin al llarg del mateix. 

Respecte el termini necessari per a la consecució de les diferents línies de subvencions, es regularà 
de forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o en el conveni regulador.

Article 7. Modalitats de concessió 

Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades mitjançant alguna de les 
següents modalitats: 

• En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de 
subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades conforme els 
criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i així adjudicar amb el límit 
fixat dins del crèdit disponible, aquelles subvencions que hagin obtingut la major valoració. 

• Concessió de forma directa, en els següents pressupòsits: 

- Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament 
- Les que hagin estat imposades a l’Administració per normes de rang legal
- Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons d’interès 

públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la 
convocatòria pública 

Col·laboracions interadministratives 

L’Ajuntament especificarà quines subvencions nominatives responen a col·laboracions 
interadministratives en el sentit que es transmeten subvencions d’altres administracions a entitats 
de la ciutat. També es preveuran al pressupost i s’identificaran subvencions nominatives que 
responen a la captació de fons provinents de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
l’Administració General de l’Estat i la Unió Europea convocades per executar projectes conjunts amb 
caràcter público-privat. Es tracta, en aquests casos, de transferències econòmiques que cal 
traspassar obligatòriament a un tercer concret amb qui s’ha planificat concertadament un projecte 
concret i s’han presentat conjuntament a convocatòries d’aquestes altres administracions. Són casos 
on l’ajuntament actua de partner principal que centralitza tots els fons atorgats i posteriorment els 
distribueix entre tots els agents que han col·laborat en la redacció i concreció del projecte, tal i com 
s’hagi pactat en la sol·licitud i/o s’especifiqui a les resolucions d’atorgament.
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Article 8. Beneficiaris 

L’Ajuntament de Manresa concedirà subvencions a favor del beneficiari el qual serà la persona que 
haurà de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en situació que es 
legitima la concessió. 

Quan el beneficiari sigui una persona jurídica i sempre que es prevegi en les bases reguladores, els 
membres associats del beneficiari hauran de comprometre’s a exercir les activitats que varen fundar 
la subvenció. 

També ho podran ser les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les 
comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat que tot i no tenir 
personalitat jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats, comportaments que es trobin en la 
situació que motiva la concessió. 

En cas de tractar-se d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense 
personalitat, en la sol·licitud i en la resolució de concessió s’hauran de fer constar expressament els 
compromisos d’execució i l’import de la subvenció. En qualsevol cas s’anomenarà a un representant 
o apoderat únic amb els poders pertinents. 

Article 9. Objectius estratègics

S’entén per objectiu estratègic el propòsit o la finalitat que, per ser primordial, significativa o 
rellevant, motiva l’acció subvencionadora.

Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Manresa deriven del seu 
propi Pla d’Acció Municipal: http://www.manresa.cat/pam

Article 10. Línies de subvencions

L’Ajuntament de Manresa defineix en el seu Pla Estratègic de Subvencions les diferents línies i 
programes de subvenció, emmarcats sempre en els objectius estratègics de la política de 
subvencions. 

En el detall del Pla es desenvolupen les diferents línies de subvenció de cadascun dels serveis que 
proposen l’establiment de subvencions. A cada línia d’ajut es fa esment a:

1. La denominació de l’ajut o subvenció, 

2. Pla d’Acció:

− Forma d’atorgament

http://www.ajmanresa.cat/validar


− Calendari d’elaboració

− Sector al qual es dirigeix la línia

3. Centre gestor de la línia

4. Els objectius i efectes

5. Termini necessari per a la seva consecució

6. Indicadors

7. Perfil dels beneficiaris

8. Programa pressupostari

9. Costos previsibles 

10. Fonts de finançament 

11. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions.

La relació de les diferents línies d’ajuts i subvencions només tindrà eficàcia quan s’aprovin les bases i 
la seva convocatòria, sense perjudici de les modificacions que vulgui introduir a  les mateixes. Així 
mateix les subvencions directes només seran efectives des de la seva  concessió.

En l’annex I del Pla es relacionen totes les línies que proposen l’establiment de subvencions amb 
concurrència, mentre que en l’annex II es recullen les subvencions sense concurrència (nominatives i 
directes).

Article 11. Pla de finançament

El finançament de les subvencions del Pla, es realitzarà amb els fons propis de l’Ajuntament o els ens 
públics que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de subvencions i ajuts o, si és el cas, es co-
finançaran amb altres administracions o ens.

Segons la finalitat, aniran amb càrrec del capítol IV o VII del pressupost de despesa de l’Ajuntament 
de Manresa.

Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla s’establiran en 
el pressupost anual que aprovi l’Ajuntament.

Els programes de subvencions i ajuts restaran condicionats a l’existència de dotació pressupostària 
adient i suficient. 

El Pla Estratègic de Subvencions adequarà automàticament els imports de les línies subvencionables 
als imports que resultin de les modificacions pressupostàries que es  produeixin al llarg del seu 
període de vigència.
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Article 12. Període de vigència

Les previsions d’aquest Pla Estratègic de Subvencions tindran un període de vigència de dos anys que 
comprèn els exercicis 2022 i 2023. En cas que es prorroguin els pressupostos municipals es 
considerarà prorrogat automàticament mentre no se n’aprovi un altre.

Article 13. Règim de seguiment i efectes 

Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, respecte dels 
seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels 
objectius previstos per a cadascun d’ells. 

El seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el servei responsable de la línea de 
subvenció i consistirà en la supervisió de l’execució, del compliment del programa subvencionat i de 
la correcta justificació de les despeses. Les entitats i persones físiques subvencionades hauran de 
facilitar-ne la fiscalització i el control municipals.

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels programes, 
existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats o d’aquell que 
sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per d’altres més 
eficaces i eficients o podran ser eliminades. 

Article 14. Avaluació 

En el compliment dels objectius del pla estratègic es tindran en compte els següents indicadors:

 Quantitat global atorgada respecte la quantitat sol·licitada i considerada despesa 
subvencionable

 Nombre d’entitats beneficiades en les diferents línies de subvenció, en relació al nombre 
d’entitats sol·licitants

 Nombre de projectes finançats.
L’informe d’avaluació recollirà els resultats obtinguts amb els programes de subvencions que s’han 
desenvolupat, la seva incidència en l’entorn on s’han executat, així com les repercussions 
pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix, recollirà les propostes de 
modificació que es considerin adients per a l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i 
programes de subvencions proposats. 

http://www.ajmanresa.cat/validar


Article 15. Modificació del Pla 

Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les tasques de 
seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es desenvolupa, si es fes 
palesa la ineficàcia o la desviació d’algun d’ells respecte els objectius previstos, aquell programa 
haurà de ser modificat o eliminat. 

Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que 
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic podrà ser objecte 
de modificació. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà mitjançant les 
modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en matèria d’hisendes 
locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius 
i mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment. 

No es considera modificació d’aquest Pla Estratègic la modificació quantitativa del cost anual previst 
d’una línia i / o programa de subvenció, atès el caràcter estimatiu i condicionat del mateix a la 
disponibilitat pressupostària de cada exercici i possibles modificacions d’acord a la normativa en 
matèria d’hisendes locals. 

Article 16. Entrada en vigor 

Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2022-2023 entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació 
en el Ple Municipal, i publicat a la plana web municipal. 

TÍTOL II. LÍNIES DE SUBVENCIONS 

En l’annex I: Subvencions amb pública concurrència,  es relacionen totes les línies que proposen 
l’establiment de subvencions amb concurrència competitiva.  S’estableixen les subvencions previstes 
per cada àrea, servei, descripció i/o l’objectiu general,  i import previst. També es detalla eix i 
objectiu estratègic del PAM (Pla d’acció municipal)

En l’annex II es recullen les subvencions sense concurrència (nominatives i directes). Per al 
desenvolupament dels objectius estratègics d’aquest Pla es contemplen les subvencions nominatives, 
per cada àrea, beneficiari, concepte i import previst.

En ambdós casos, es pren com a import estimat anual els crèdits inicials previstos a pressupost per a 
l’exercici 2021. 
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ANNEXOS

ç ANNEX 1: SUBVENCIONS DE 
PÚBLICA CONCURRÈNCIA

Àrea Servei Línia o programa de subvencions Descripció Modalitat de 
concessió

Import 
anual

Font de 
finançament

PAM (Pla d'acció municipal) : Eix PAM: Objectiu estratègic PAM: Actuació

Alcaldia-Presidència Alcaldia-
Presidència

Premis i commemoracions Pública 
concurrència

7.400 Pressupost 
municipal

Desenvolupament 
local

Comerç Associacions de comerciants de trama 
urbana

Línia per activitats de dinamització Pública 
concurrència

28.000 Pressupost 
municipal i 
DiBa

2. Manresa, ciutat dinàmica i 
d'oportunitats

2.1. Fomentar el comerç de 
proximitat

Comerç Associacions de comerciants de trama 
urbana

Gerència professionalitzada Pública 
concurrència

22.000 Pressupost 
municipal i 
DiBa

2. Manresa, ciutat dinàmica i 
d'oportunitats

2.1. Fomentar el comerç de 
proximitat

Empresa Associacions empresarials de polígons 
d'Activitat Econòmica PAEs

Dinamització dels polígons Pública 
concurrència

21.000 Pressupost 
municipal i 
DiBa

2. Manresa, ciutat dinàmica i 
d'oportunitats

3. Fomentar l'activitat empresarial, 
la creació d'ocupació de qualitat i la 
millora de l'ocupabilitat de les 
persones

3.2. Desenvolupar nous espais on 
desplegar activitat econòmica 
industrial i millorar-ne els existents

Ensenyament, cultura 
i esports

Ensenyament Projectes i activitats extraescolars  a 
l'educació  obligatòria

Subvenció adreçada a les AMPA/AFA dels centes educatius  que 
promoguin les activitats extraescolars i d'educació en el lleure  en 
els nivells d’escolarització obligatòria

Pública 
concurrència

8.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3.2. Manresa ciutat educadora

Ensenyament Projectes i activitats de suport a 
l’educació especial a l’ensenyament 
obligatori

Subvenció adreçada al desenvolupament d’activitats i accions de 
suport a l’educació especial a l’ensenyament obligatori durant el 
curs escolar

Pública 
concurrència

5.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3.2. Manresa ciutat educadora

Esports Projectes d’excel·lència d’esports Projectes d’excel·lència d’esports practicats a la ciutat de 
Manresa que tenen per objectiu la participació d’esportistes 
d’esports individuals i col·lectius en competicions d’alt nivell, i que 
per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la projecció exterior de 
la ciutat.

Pública 
concurrència

45.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 5. Manresa ciutat esportiva i 
saludable

Esports Projectes de foment de l’esport col·lectiu 
femení 

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

Pública 
concurrència

10.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 5. Manresa ciutat esportiva i 
saludable

3.5.2.2 Crear una línia de 
subvencions específiques per a 
l'esport femení col·lectiu

Esports Activitats de promoció esportiva 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

Pública 
concurrència

26.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 5. Manresa ciutat esportiva i 
saludable

Cultura Projectes i activitats de promoció i 
difusió cultural

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

Pública 
concurrència

48.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 7. La cultura com a eina de 
transformació

Cultura Projectes i activitats orientats a la 
millora organitzativa i gestió estratègica 
d’organitzacions culturals

Promoció de les actuacions orientades a generar processos de 
millora organitzativa i de planificació estratègica de les 
associacions culturals sense ànim de lucre

Pública 
concurrència

15.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 7. La cultura com a eina de 
transformació

Cultura Projectes a la millora del patrimoni 
cultural material

Ajuts econòmics a la millora dels equipaments culturals d'entitats 
privades de la ciutat (béns mobles i immobles)

Pública 
concurrència

20.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 7. La cultura com a eina de 
transformació

Drets socials Serveis socials Programa de serveis socials Atorgament de subvencions a programes i/o activitats de tipus 
assistencial i/o tractament social o promoció de la inclusió social 
dedicades a l'atenció de persones o grups, en situació de risc 
social o risc de patir-ne, que presenten algun tipus de 
problemàtica social i/o que promoguin la integració social, la 
millora de la qualitat de les persones i que es duguin a terme a la 
ciutat de Manresa

Pública 
concurrència

35.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3. 3. Manresa amb les polítiques 
socials per atendre a les 
necessitats de les persones

Salut pública Programa de salut pública Foment d’activitats relacionades amb la salut pública orientades a 
la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció 
de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut que es duguin a 
terme a la ciutat de Manresa

Pública 
concurrència

19.500 Pressupost 
municipal

Gent Gran Programa per a la millora de la qualitat 
de vida de les persones grans

Subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la 
qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran que es 
duguin a terme a la ciutat de Manresa

Pública 
concurrència

4.500 Pressupost 
municipal

2. Manresa ciutat dinàmica i 
d’oportunitats

2.5.  Facilitar oportunitats i 
respostes als ciutadans en relació a 
les necessitats específiques del 
cicle de vida

2.5.3 Manresa: ciutat compromesa 
amb les persones grans

Dona Programa per a la igualtat efectiva de les 
dones

Subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la 
qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el 
treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones que es duguin 
a terme a la ciutat de Manresa

Pública 
concurrència

4.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3.1. Impulsar una Manresa 
igualitària i sense exclusions per 
raons de diversitat de gènere i 
orientació sexual

LGTBI Programa per a la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere

Projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i 
l'erradicació de la LGTBIfòbia, la compensació de dèficits de 
suport social i de situacions de vulnerabilitat relacionades amb la 
diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques 
d'igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals que es 
duguin a terme a la ciutat de Manresa

Pública 
concurrència

1.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3.1. Impulsar una Manresa 
igualitària i sense exclusions per 
raons de diversitat de gènere i 
orientació sexual

Barris i acció 
comunitària

Programa de barris i acció comunitària Foment i desenvolupament la participació ciutadana en els 
assumptes d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari 
als barris de Manresa

Pública 
concurrència

34.500 Pressupost 
municipal

4. Manresa, ciutat cívica, propera i 
compromesa

4.2. Manresa per uns barris vius

Solidaritat i 
cooperació

Programa de cooperació Projectes de cooperació internacional per al desenvolupament Pública 
concurrència

45.000 Pressupost 
municipal

4. Manresa, ciutat cívica, propera i 
compromesa

4.6. Manresa ciutat compromesa 
amb la cultura de la pau, els drets 
humans i la justícia global

Habitatge Programa de suport a persones petit 
tenidores

Programa de suport a persones petit tenidores i d'estímul en la 
participació de programes municipals d'habitatge social i 
assequible

Pública 
concurrència

29.000 Pressupost 
municipal

3. Manresa, ciutat de trobada i 
acollidora

3,4 Fer front a la necessitat 
d'habitatge assequible

3,4,1 Impulsar polítiques d'accés a 
habitatge assequible

Territori. Comissió 
Permanent de 
Patrimoni

Patrimoni Preservació i millora dels elements 
d’interès patrimonial de Manresa

Subvenció d'intervencions en béns catalogats i el seu entorn de 
protecció i en façanes d’ambients catalogats, sempre segons el 
Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic 
de Manresa (PEUPM). Es subvencionen les intervencions 
destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials 
d’aquells elements que formen  part de la identitat històrica de 
Manresa.

Pública 
concurrència

15.000 Pressupost 
municipal

4. Manresa, ciutat cívica, propera i 
compromesa

4.2. Manresa per uns barris vius 4.2.2. Revitalitzar el centre històric 
/4.2.2.4. Fomentar el manteniment 
dels edificis per garantir-ne un bon 
estat de conservació

435.500

http://www.ajmanresa.cat/validar


ANNEX 2: SUBVENCIONS DIRECTES/NOMINATIVES

Àrea Beneficiari Concepte Import 
anual

Font de 
finançament

Aplicació 
pressupostària

Finançament 
addicional

Alcaldia-
Presidència

ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL XARXA DE MANRESA G6346601 Activitats que tenen l'objectiu de millorar el 
coneixement de les diferents realitats i religions 
presents a Manresa i el Bages: Grup de Diàleg 
Interreligiós de Manresa, Cine-fòrum virtual per la 
convivència, l'espai interreligiós de silenci, Ruta 
per espais religiosos de Manresa amb el projecte 
Quedem? D’Òmnium Cultural, treball amb les 
escoles, Espai d’Inspiració, Suport logístic i 
organització de voluntaris; col·laboració amb el 
projecte Diversitat i diàleg al centre penitenciari 
Lledoners; col·laboració amb la Xarxa Catalana 
d’Entitats de Diàleg Interreligiós; la col·laboració 
amb el Gran Recapte d'aliments;  web de 
l’Associació Xarxa de Manresa i la col·laboració 
amb l’Associació de la Catalunya Central per a la 
Prevenció i Ajuda a la salut del Cor (CATCECOR).

10.500 Pressupost 
municipal

9120 48920

Alcaldia-
Presidència

BASQUET MANRESA S.A.D A60104932    Foment de la imatge de la ciutat de Manresa 240.000 Pressupost 
municipal

Alcaldia-
Presidència

FOMENT DEL BASQUET FUNDACIO PRIVADA CB I 
UNIO MANRESANA

G60683224   Difusió de l'esport del bàsquet entre els més 
joves, atenent el desenvolupament dels 
practicants i la seva integració social així com 
fomentar els valors de la col·laboració, l'esforç ila 
salut

130.000 Pressupost 
municipal

Alcaldia-
Presidència

FUNDACIO PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025 G6143393     Biblioteca de Montserrat 8.800 Pressupost 
municipal

9120 48920

Desenvolupament 
local

BISBAT DE VIC R0800043B Promoció turística. Conveni la Seu visites guiades 11.000 Pressupost 
municipal

4320 48920

Desenvolupament 
local

COVA SANT IGNASI - MANRESA FUNDACIÓ 
PRIVADA 

G65471963 Promoció turística. Promoció del Santuari de la 
Cova de Manresa

9.000 Pressupost 
municipal

4320 48920

Desenvolupament 
local

Fundació Privada Germà Tomàs Canet 37289510 Promoció de l'ocupació. Oficina Tècnica Laboral. 
Oficina Tècnica Laboral del Bages (OTL). Dispositiu 
laboral per a persones amb malaltia mental. 
Import entre 40000 i 60000

40.000 Pressupost 
municipal

24160 48920 DiBa

Drets socials FEDERACIO ASSOCIACIO VEINS DE MANRESA G58816273   Ciutadania, barris i serveis públics. Pla de 
desenvolupament comunitari de la FAVM

72.000 Pressupost 
municipal

9240 48920 GENCAT Plans 
Comunitaris

Drets socials AGRUPACIO DE VEINS MION - PUIGBERENGUER G58375593    Ciutadania, barris i serveis públics. Lloguer del 
local social de l'AVV situat al c/Florida, 24

1.740 Pressupost 
municipal

9240 48920 GENCAT Plans 
Comunitaris

Drets socials ASSOCIACIO DE VEINS I VEINES DEL BARRI DE LES 
ESCODINES

G58886292    Ciutadania, barris i serveis públics. Pla d'acció PDC 54.860 Pressupost 
municipal

9240 48920 GENCAT Plans 
Comunitaris

Drets socials CAE FORMACIO I SERVEIS SOCIOCULTURALS G58452210    Actuacions de promoció i reinserció social. 
Joventut. Programa de lleure i dinamització juvenil 
a Manresa

18.000 Pressupost 
municipal

23134 48920

Drets socials Càritas Diocesana de Vic R0800521G Atenció social bàsica 18.000 Pressupost 
municipal

23110 48920 DIBA programa 
complementaris 
serveis socials

Drets socials Càritas Diocesana de Vic R0800521G Habitatge - Masoveria Urbana 30.000 Pressupost 
municipal

1520 48920

Drets socials Centre d'Informació de treballadors estrangers - 
CITE

G58540428 Servei d'informació i assessorament legal en 
matèria d'estrangeria i suport a la tramitació 
administrativa relacionada amb aquest camp, els 
seus drets socials i laborals, així com la mobilitat 
internacional de treballadors. El servei és ofert de 
forma gratuïta

9.000 Pressupost 
municipal

23135 48920 DiBa (xarxa 
OFIM)

Drets socials Creu Roja Espanyola Q2866001     Targetes alimentàries estiu 50.000 Pressupost 
municipal

23110 48920 DIBA programa 
complementaris 
serveis socials

Drets socials Creu Roja Espanyola Q2866001     Atenció social bàsica. Voluntariat 12.500 Pressupost 
municipal

23110 48920 DIBA programa 
complementaris 
serveis socials

Drets socials Creu Roja Espanyola Q2866001     Atenció social bàsica. Joves Nucli Antic 40.000 Pressupost 
municipal

23110 48920 DIBA programa 
complementaris 
serveis socials

Drets socials Creu Roja Espanyola Q2866001     Joventut. Ludoteca Ludugurus 27.000 Pressupost 
municipal

23134 48920

Drets socials Creu Roja Espanyola Q2866001     Centres oberts. Casal-Ot 20.000 Pressupost 
municipal

23121 48920

Drets socials FUNDACIO DEL CONVENT DE SANTA CLARA G65396517    Atenció social bàsica 54.150 Pressupost 
municipal

23110 48920 DIBA programa 
complementaris 
serveis socials

Drets socials FUNDACIO GERMA TOMAS CANET G59088120    Foment hàbits vida saludable. Projecte Mosaic 40.000 Pressupost 
municipal

3263 48920

Drets socials ICS-Althaia - Xarxa assistencial universitària de 
Manresa. Fundació privada i Institut Català de 
la Salut 

39338144 Prestacions a persones dependents. Atenció a 
domicili. Servei d'Atenció Domiciliària - SAT

65.000 Pressupost 
municipal

23121 48920

Drets socials Festival Internacional Cinema de Navarcles - 
FICINA

Innovació social 20.000 Pressupost 
municipal

23139 48920

Ensenyament, 
cultura i esports

ASSOCIACIO AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES G58126285    Promoció de la Cultura Popular i Tradicional. 
Representació de la pubilla i hereu de la ciutat de 
Manresa

2.500 Pressupost 
municipal

3341 48920

Ensenyament, 
cultura i esports

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA SCCL B64975006    CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA 50.000 Pressupost 
municipal

3342 47920

Ensenyament, 
cultura i esports

BISBAT DE VIC R0800043B Per la Rehabilitació de La Seu 60.000 Pressupost 
municipal

3360 78100 DiBa

Ensenyament, 
cultura i esports

ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I HISTÒRIA G64103153 Recerca històrica i recuperació de la memòria 
democràtica de Manresa i actualització de la web 
memòria.cat

10.000 Pressupost 
municipal

3361 48920

RRHH Associació Cultural de la Policia Local de 
Manresa

1.575 Pressupost 
municipal

9120 48920

RRHH Associació Personal Ajuntament de Manresa 3.925 Pressupost 
municipal

9120 48920

Seguretat 
Ciutadana, 
Emergències i 
Protecció Civil

Agrupació de Defensa Forestal - Pla de Bages 12.000 Pressupost 
municipal

9120 48920

1.121.550
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