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Drets i Serveis a les Persones
SECCIÓ DE CULTURA

ACTA DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA 

Data: 12 de maig de 2022

Assistents:

Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura i Festes
Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Serafí Vallecillos Zamora, cap de secció de Cultura
Anna Llopart Sole, Cap d'Unitat de l'Oficina de suport jurídic dels Serveis a les Persones, que 
actua com a secretària.

1 Comprovacions preliminars

Constituïda la Comissió avaluadora de conformitat amb 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 de l’ajuntament de Manresa per l’any 2022 amb la finalitat de valorar les 
sol·licituds presentades, segons el procediment establert en les esmentades bases i en les 
Bases d’Execució del Pressupost així com la convocatòria per resolució del cinquè tinent 
d’Alcalde de 28 de febrer del 2022, es fa constar que:

a) Totes les sol·licituds s’han presentat en temps i forma. 
b) Es van originar diversos requeriments d’esmena, que van ser resolts satisfactòriament 

dins el termini legal.
c) S'ha comprovat que els sol·licitants estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals i 

tributàries i que no tenen deutes pendents amb l’Ajuntament de Manresa, sense que 
s’hagi constatat cap situació que incapaciti els sol·licitants per concórrer a la present 
convocatòria.

d) No es té constància que cap dels sol·licitants incorri en alguna de les circumstàncies 
que preveu la Llei 38/2003, General de Subvencions en el seu article 13, que 
l’incapacitarien per ser beneficiari de subvencions públiques.

e) S’ha comprovat que les entitats sol·licitants, en cas de ser associacions, estiguin 
degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Fetes aquestes comprovacions prèvies, es procedeix a avaluar les sol·licituds presentades per 
a cada línia de la convocatòria.

2 Línia Cultura 1/2021: Projectes i activitats de promoció i difusió cultural
2.1 Dotació

Fins a un total de 50.750€, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

3340 489 00 ....................................3.000 €
3341 489 00 ...................................14.750€

http://www.ajmanresa.cat/validar


3342 489 00 ..................................22.000 €
3343 489 00 ..................................10.000 €
3361 489 00 ...................................1.000 €
2.2 Sol·licituds presentades

N. Registre N. Procediment NIF Nom de l'Interessat Import 
demanat Projecte

E2022022801 SUB.PCO2022000003 G58126285

ASSOCIACIO 
AGRUPACIO 
CULTURAL DEL 
BAGES

6.000,00 € Cultura Popular 
Manresa 2022

E2022022804 SUB.PCO2022000004 G58126285

ASSOCIACIO 
AGRUPACIO 
CULTURAL DEL 
BAGES

5.500,00 € 
64 innocentada de 
Manresa: Íñigo, 
l'home rere el sant

E2022022805 SUB.PCO2022000005 G58126285

ASSOCIACIO 
AGRUPACIO 
CULTURAL DEL 
BAGES

3.500,00 € 
38 trobada de 
cantaires d'havaneres 
al parc de l'agulla

E2022023509 SUB.PCO2022000009 G08843609

ASOCIACIÓN 
CULTURAL CASA 
DE ANDALUCÍA EN 
MANRESA

7.000,00 € Actividades culturales 
2022

E2022024060 SUB.PCO2022000011 G58333451
CASAL CULTURAL 
DANSAIRES 
MANRESANS

1.500,00 € 

Activitats curs 2022 
de les seccions del 
casal cultural 
dansaires manresans

E2022024807 SUB.PCO2022000016 G59152405
GRUP 
SARDANISTA 
DINTRE EL BOSC

2.000,00 € GSDB, activitats en el 
2022

E2022025388 SUB.PCO2022000018 G59092353
ASSOCIACIO DE 
GEGANTERS DE 
MANRESA

1.000,00 € Custòdia de la 
Imatgeria

E2022025840 SUB.PCO2022000022 G59713404 CERCLE ARTÍSTIC 
MANRESA 1.350,00 € 

Difusió, foment i 
formació de les arts 
plàstiques

E2022026215 SUB.PCO2022000026 G59124842 FOTO ART 
MANRESA 1.500,00 € Fotografia 2022

E2022026634 SUB.PCO2022000029 G08444671 FUNDACIO 
AMPANS 20.000,00 € 

L'ART DE VIURE, una 
oportunitat per la 
inclusió

E2022026693 SUB.PCO2022000031 G59474494 CINE CLUB 
MANRESA 7.000,00 € 

Programació estable 
de cinema no 
comercial al centre de 
la ciutat

E2022026726 SUB.PCO2022000035 G60234549
COLLA 
CASTELLERA 
TIRALLONGUES

5.000,00 € 
Activitats castelleres 
dels tirallongues de 
Manresa 2022

E2022026730 SUB.PCO2022000036 G59474494 CINE CLUB 
MANRESA 2.300,00 € 

Perifèrics. Mostra de 
cinema arriscat i 
rarament vist

E2022026739 SUB.PCO2022000037 G60234549
COLLA 
CASTELLERA 
TIRALLONGUES

2.000,00 € Trobada castellera 
colles de l'eix

E2022026740 SUB.PCO2022000038 G64211253

FUNDACIO ORFEO 
MANRESA 
FUNDACIO 
PRIVADA

2.600,00 € 
IGNASI 
TRANSFORMA 
l'entitat
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N. Registre N. Procediment NIF Nom de l'Interessat Import 
demanat Projecte

E2022027154 SUB.PCO2022000051 G06814479

ASSOCIACIO 
D'ARTISTES 
VISUALS DE LA 
CATALUNYA 
CENTRAL

700,00 € 

Cicle: Eines de 
comunicació per a la 
professionalització de 
l'artista  
Tastets virtuals:  
Primer Tastet per la 
difusió del treball 
artístic a traves de les 
xarxes socials

E2022027332 SUB.PCO2022000053 G66752635
ASSOCIACIÓ 
L'ANTIC 11.000,00 € 

Festival Artístic del 
Barri Antic - FABA 
2022

E2022027375 SUB.PCO2022000056 F67173138 CULTURA DEL BE 
COMU, SCCL

12.000,00 € Llums a l'ombra

E2022027379 SUB.PCO2022000057 F67173138 CULTURA DEL BE 
COMU, SCCL 9.508,00 € Tarima 2022

E2022027500 SUB.PCO2022000064 G64103153

ASSOCIACIO  
MEMORIA I 
HISTORIA DE 
MANRESA

1.500,00 € 

Memòria d'una família 
manresana, menestral 
i republicana  dels 
germans Manuel i 
Hipòlit Bertran Gallart

E2022027511 SUB.PCO2022000065 G64255185

FUNDACIO 
PRIVADA 
CULTURA I 
TEATRE

5.500,00 € Dinamitzem sala els 
carlins 2022

E2022027560 SUB.PCO2022000067 G58333352 GRUP DANSA COR 
DE CATALUNYA 7.000,00 € La nostra dansa

2.3 Qüestions prèvies

1. La Comissió proposa la desestimació de les següents sol·licituds pels motius que 
s’exposen:

Convocatòria Entitat NIF Reg. Entrada Projecte Motiu

CU 01/2022 FUNDACIO 
AMPANS G08444671 E2022026634

L'ART DE VIURE, una 
oportunitat per la 
inclusió

Inadmesa per no 
correspondre amb 
l’objecte de la 
convocatòria.

CU 01/2022
CULTURA 
DEL BE 
COMU, SCCL

F67173138 E2022027375 Llums a l'ombra

Inadmesa per no 
correspondre amb 
l’objecte de la 
convocatòria.

a) La Comissió desestima la sol·licitud de subvenció de la Fundació AMPANS 
(SUB.PCO2022000029)  per al projecte “L'ART DE VIURE, una oportunitat per la inclusió” 
per considerar que el concepte pel qual es demana subvenció no té encaix en l’objecte de 
la convocatòria, atès que és més escaient a l’àmbit de l’acció social.

b) Seguint el mateix criteri, la Comissió desestima també la sol·licitud de subvenció de 
CULTURA DEL BE COMU, SCCL (SUB.PCO2022000056) per al projecte “Llums a l'ombra” 
per considerar que el concepte pel qual es demana subvenció no té encaix en l’objecte de 
la convocatòria, atès que és més escaient a l’àmbit de l’acció social.

2. En el cas de la sol·licitud formulada per l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES 
(SUB.PCO/2021000035) per al projecte “Activitats castelleres dels tirallongues de Manresa 
2022”, el pressupost de despeses presentat a requeriment d’esmena contempla com a 
despesa d’activitat el concepte “Quota socis Coordinadora Colles Castelleres de 
Catalunya”, amb un import de 2.178,00 €. Aquesta despesa s’ha de considerar com a 
despesa de funcionament i, per tant, la Comissió decideix corregir d’ofici el pressupost de 
forma que l’import total del projecte a efectes de càlcul de la subvenció i de la posterior 
justificació, queda fixat en 13.793,00 €, una vegada recalculat el pressupost.

http://www.ajmanresa.cat/validar


3. En el cas de la sol·licitud formulada per l’entitat ASSOCIACIO D'ARTISTES VISUALS DE 
LA CATALUNYA CENTRAL (SUB.PCO/2021000051) per al projecte “Cicle: Eines de 
comunicació per a la professionalització de l'artista...”, el pressupost d’ingressos presentat 
a requeriment d’esmena preveu una aportació municipal que supera el llindar del 50% del 
pressupost. No obstant això, la comissió decideix valorar el projecte d’acord amb els criteris 
establerts a les bases, considerant que, en cas que la puntuació superi el mínim de 50 
punts, la subvenció atorgada no podrà superar el 50% del cost total del projecte.

4. En el cas de la sol·licitud formulada per l’entitat GRUP DANSA COR DE CATALUNYA 
(SUB.PCO/2021000067) per al projecte “La nostra dansa”, la Comissió considera que 
l’import del lloguer del local pel vestuari no és admissible d’acord amb l’article 5 de les 
bases per a la línia de projectes culturals i, per tant, cal considerar d’aplicació el límit del 
10% en despeses de funcionament. L’import total del projecte a efectes de càlcul de la 
subvenció i de la posterior justificació, queda fixat en 3.555,00 €, una vegada recalculat el 
pressupost.

5. Atenent les especials circumstàncies que han afectat el sector cultural degut als efectes de 
la pandèmia i a les mesures restrictives que han dificultat i, en molts casos, impossibilitat la 
normal activitat de les organitzacions del sector, la comissió de valoració ha considerat 
oportú premiar l’esforç de les entitats sol·licitants per reprendre l’activitat atorgant, a totes 
elles, 5 punts en l’apartat d’altres mèrits.

2.4 Valoracions i proposta d’adjudicació

A efectes del càlcul de les subvencions, es divideix el conjunt de les sol·licituds en 4 grups: 

Grup Criteri Dotació assignada
Dotació assignada 
amb incorporació 
sobrants

Grup1 Pressupost superior a 17.999,00 € 32.455,19 € 42.006,43 €

Grup 2 Pressupost entre 5.499 i 17.999 € 14.407,39 € 18.674,18 €

Grup 3 Pressupost inferior 5.499 € 3.887,42 € 7.960,44 €

50.750,00 € 68.641,05 €

La dotació de cada grup s’ha incrementat d’acord amb la possibilitat, establerta a la 
convocatòria, d’ajustar les dotacions de les línies 1 i 2 a les demandes realment presentades 
per tal d’optimitzar els recursos i poder atendre el màxim de sol·licituds. Per això, s’ha 
incrementat la dotació de la línia CU01/2021 amb els sobrants de la línia CU02/2022, que tenia 
menys sol·licituds, i els sobrants de la pròpia línia CU01/2021, un cop distribuïda la dotació 
inicial en primera ronda.

Una vegada aplicats els barems i criteris de valoració, d’acord amb les bases específiques, 
s’obtenen els resultats continguts a l’annex 1.

3 Línia Cultura 2/2021: Projectes i activitats orientats a la millora organitzativa 
i gestió estratègica d’organitzacions culturals

3.1 Dotació

Fins a un total de 20.000 €, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

3341 489 00 .............10.000 €
3342 489 00 .............10.000 €
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3.2 Sol·licituds presentades a la modalitat A: Processos i activitats d’enfortiment i 
perfeccionament organitzatiu

N.Registre N.Procediment NIF Nom de 
l'Interessat

Import 
demanat Projecte

E2022026710 SUB.PCO2022000032 G64211253

FUNDACIO 
ORFEO 
MANRESA 
FUNDACIO 
PRIVADA

459,00 € Equipament pantalla

E2022027059 SUB.PCO2022000046 G59474494 CINE CLUB 
MANRESA 1.650,00 €

Contractació de la 
plataforma de venda 
d'entrades per la 
programació de 
cineclub Manresa

E2022027139 SUB.PCO2022000050 G64255185

FUNDACIO 
PRIVADA 
CULTURA I 
TEATRE

4.000,00 € 
Millores organitzatives i 
estratègiques d'els 
carlins

E2022027345 SUB.PCO2022000054 G66752635 ASSOCIACIÓ 
L'ANTIC 7.500,00 € 

FABA - procés 
d'implementació 
d'activitat permanent 
2022

3.3 Qüestions prèvies

La Comissió proposa la desestimació de les següents sol·licituds pels motius que s’exposen:

Convocatòria Entitat NIF Reg. Entrada Projecte Motiu

E2022027139 SUB.PCO2022000050 G64255185

FUNDACIO 
PRIVADA 
CULTURA I 
TEATRE

Millores 
organitzatives i 
estratègiques 
d’Els Carlins

Inadmesa per no 
correspondre amb 
l’objecte de la 
convocatòria.

E2022027345 SUB.PCO2022000054 G66752635 ASSOCIACIÓ 
L'ANTIC

FABA - procés 
d'implementació 
d'activitat 
permanent 2022

Inadmesa per no 
correspondre amb 
l’objecte de la 
convocatòria.

La Comissió desestima la sol·licitud de subvenció de la FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I 
TEATRE (SUB.PCO2022000050) per al projecte “Millores organitzatives i estratègiques d'Els 
Carlins” per considerar que el concepte pel qual es demana subvenció no té encaix en l’objecte 
de la convocatòria, atès que les actuacions que es presenten, o bé són la continuació de 
projectes de millora implementats anteriorment, o bé formen part del que es pot considerar el 
funcionament ordinari de l’entitat, per bé que persegueixin una millora efectiva.

La Comissió desestima la sol·licitud de subvenció de l’ASSOCIACIÓ L'ANTIC 
(SUB.PCO2022000054) per al projecte “FABA - procés d'implementació d'activitat permanent 
2022”, per considerar que el concepte pel qual es demana subvenció no té encaix en l’objecte 
de la convocatòria, atès que les actuacions que es presenten no estan enfocades pròpiament a 
l’enfortiment de l’associació que ho sol·licita, sinó fonamentalment a la implementació d’un nou 
projecte i fins i tot d’una nova entitat quina fórmula jurídica encara està per definir.

3.4 Valoracions i proposta d’adjudicació

Havent-hi només 2 sol·licituds admeses, no es considera necessari subdividir la dotació per 
grups.

Una vegada aplicats els barems i criteris de valoració, d’acord amb les bases específiques, 
s’obtenen els resultats continguts a l’annex 2.

http://www.ajmanresa.cat/validar


3.5 Sol·licituds presentades a la modalitat B: Ajuts al funcionament associatiu

No s’ha presentat cap sol·licitud a la modalitat B.

Consideracions finals

Els sol·licitants que hagin obtingut una subvenció inferior a la sol·licitada, podran presentar una 
reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils, en els termes previstos a l’article 17 de 
les Bases Específiques.

La Comissió de valoració i sense perjudici de les obligacions de justificació de cada entitat, 
decideix fer ús de l’article 8 de les bases específiques reguladores de cada línia de subvenció 
de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, on s’hi troba el programa de Cultura, acordant el 
pagament anticipat del 100% de la subvenció per a totes les concessions. Aquest fet es justifica 
pel fet que el sector cultural s’ha vist especialment afectat econòmicament per les 
conseqüències derivades de la pandèmia Covid’19.
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Annex 1: Llistat subvencions atorgades a la línia CU01/2022 – Projectes i activitats de promoció i difusió cultural

Reg. Entrada Codi NIF Entitat Pressupost 
de l’activitat

Termini de 
realització de 

l’activitat
Termini de 
justificació Projecte Punts Subvenció Aplicació 

pressupostària

Grup 1: projectes amb pressupost igual o superior a  17.999,00 €

E2022027332 SUB.PCO2022000053 G66752635 Associació l'antic 31.300,00 € 14/05/2022 30/10/2022 Festival Artístic del Barri Antic - FABA 2022 79 7.257 € 3342.48900

E2022026693 SUB.PCO2022000031 G59474494 Cine Club Manresa 18.000,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Programació estable de cinema no comercial 
al centre de la ciutat 79 7.000 € 3343.48900

E2022027511 SUB.PCO2022000065 G64255185 Fundació Privada 
Cultura I Teatre 19.500,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Dinamitzem sala els carlins 2022 75 5.500 € 3342.48900

E2022026740 SUB.PCO2022000038 G64211253
Fundació Orfeó 

Manresa Fundació 
Privada

19.080,00 € 31/12/2022 13/02/2023 IGNASI TRANSFORMA l'entitat 69 2.600 € 3342.48900

E2022022801 SUB.PCO2022000003 G58126285
Associació 

Agrupació Cultural 
del Bages

32.000,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Cultura popular Manresa 2022 67 6.000 € 3341.48900

E2022027379 SUB.PCO2022000057 F67173138 Cultura del Bé 
Comú, SCCL 20.421,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Tarima 2022 67 6.154 € 3342.48900

E2022023509 SUB.PCO2022000009 G08843609
Asociación Cultural 
Casa de Andalucía 

en Manresa
22.500,00 € 13/11/2022 13/02/2023 Actividades culturales 2022 62 5.695 € 3341.48900

E2022026634 SUB.PCO2022000029 G08444671 Fundació AMPANS 40.000,00 € -- -- L'ART DE VIURE, una oportunitat per la 
inclusió No admesa

E2022027375 SUB.PCO2022000056 F67173138 Cultura del Bé 
Comú, SCCL 20.000,00 € -- -- Llums a l'ombra No admesa

Grup 2: projectes amb pressupost entre 5.499 i 17.999 €

E2022026726 SUB.PCO2022000035 G60234549 Colla Castellera 
Tirallongues 13.793,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Activitats castelleres dels tirallongues de 

Manresa 2022 69 3.348 € 3341.48900

E2022022804 SUB.PCO2022000004 G58126285
Associació 

Agrupació Cultural 
Del Bages

17.200,00 € 10/02/2022 30/10/2022 64 innocentada de Manresa: Íñigo, l'home 
rere el sant 66 3.203 € 3342.48900

E2022026730 SUB.PCO2022000036 G59474494 Cine Club Manresa 10.950,00 € 03/04/2022 30/10/2022 Perifèrics. Mostra de cinema arriscat i 
rarament vist 64 2.300 € 3343.48900

http://www.ajmanresa.cat/validar


Reg. Entrada Codi NIF Entitat Pressupost 
de l’activitat

Termini de 
realització de 

l’activitat
Termini de 
justificació Projecte Punts Subvenció Aplicació 

pressupostària

E2022026215 SUB.PCO2022000026 G59124842 Foto Art Manresa 8.700,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Fotografia 2022 64 1.500 € 3343.48900

E2022024060 SUB.PCO2022000011 G58333451
Casal Cultural 

Dansaires 
Manresans

6.727,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Activitats curs 2022 de les seccions del casal 
cultural dansaires manresans 63 1.500 € 3341.48900

E2022022805 SUB.PCO2022000005 G58126285
Associació 

Agrupació Cultural 
Del Bages

9.400,00 € 11/09/2022 30/10/2022 38 trobada de cantaires d'havaneres al parc 
de l'agulla 62 3.009 € 3341.48900

E2022024807 SUB.PCO2022000016 G59152405 Grup Sardanista 
Dintre el Bosc 5.500,00 € 31/12/2022 13/02/2023 GSDB, activitats en el 2022 62 2.000 € 3341.48900

Grup 3: projectes amb pressupost inferior a 5.499 €

E2022025840 SUB.PCO2022000022 G59713404 Cercle Artístic 
Manresa 2.700,00 € 31/12/2022

13/02/2023 Difusió, foment i formació de les arts 
plàstiques 73 1.350 € 3343.48900

E2022025388 SUB.PCO2022000018 G59092353
Associació de 
Geganters de 

Manresa
2.104,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Custòdia de la Imatgeria 68 1.000 € 3341.48900

E2022027500 SUB.PCO2022000064 G64103153
Associació  

Memòria i Història 
de Manresa

3.000,00 € 30/10/2022 13/02/2023
Memòria d'una família manresana, menestral 
i republicana  dels germans Manuel i Hipòlit 

Bertran Gallart
65 1.307 € 3361.48900

E2022026739 SUB.PCO2022000037 G60234549 Colla Castellera 
Tirallongues 4.391,00 € 26/06/2022 30/10/2022 Trobada castellera colles de l'eix 63 1.267 € 3341.48900

E2022027154 SUB.PCO2022000051 G06814479

Associació 
D'artistes Visuals 
De La Catalunya 

Central

800,00 € 21/09/2022 04/11/2022

Cicle: Eines de comunicació per a la 
professionalització de l'artista  Tastets 

virtuals:  Primer Tastet per la difusió del 
treball artístic a traves de les xarxes socials

60 400 € 3343.48900

E2022027577 SUB.PCO2022000072 G59152405 Grup Sardanista 
Dintre El Bosc 2.950,00 € 30/09/2022 15/11/2022 Joves i Sardanes 57 1.146 € 3341.48900

E2022027560 SUB.PCO2022000067 G58333352 Grup Dansa Cor De 
Catalunya 3.555,00 € 31/12/2022 13/02/2023 La nostra dansa 50 1.005 € 3341.48900
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Annex 2: Llistat subvencions atorgades a la línia CU01/2022 – Projectes i activitats orientats a la millora organitzativa i gestió estratègica 
d’organitzacions culturals

Modalitat A: Processos i activitats d’enfortiment i perfeccionament organitzatiu

Reg. Entrada Codi NIF Entitat Pressupost de 
l’activitat

Termini de 
realització de 

l’activitat
Termini de 
justificació Projecte Punts Subvenció Aplicació 

pressupostària

E2022026710 SUB.PCO2022000032 G64211253
Fundació Orfeó 

Manresa Fundació 
Privada

918,00 € 31/12/2022 13/02/2023 Equipament pantalla 56 458,96 € 3342.48900

E2022027059 SUB.PCO2022000046 G59474494 Cine Club Manresa 3.300,00 € 31/12/2022 13/02/2023
Contractació de la plataforma de 

venda d'entrades per la programació 
de cineclub Manresa

55 1.650 € 3342.48900

E2022027345 SUB.PCO2022000054 G66752635 Associació L'antic 15.000,00 € - - FABA - procés d'implementació 
d'activitat permanent 2022

Inadmesa per no correspondre amb 
l’objecte de la convocatòria

E2022027139 SUB.PCO2022000050 G64255185 Fundació Privada 
Cultura I Teatre 8.000,00 € - - Millores organitzatives i 

estratègiques d’Els Carlins
Inadmesa per no correspondre amb 

l’objecte de la convocatòria

http://www.ajmanresa.cat/validar
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