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CONVOCATÒRIA 
 
 
 
 
En data 20 juliol de 2018, el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, va 
dictar la Resolució per la qual convocava concurs públic per a l’atorgament de les 
Beques del projecte “Bages Ocupació+45 (2018)” per a persones majors de 45 anys 
en situació d’atur, que realitzin accions formatives per millorar les seves competències. 
A la mateixa Resolució, també es va condicionar la efectivitat de la convocatòria a la 
aprovació definitiva de les bases que la regulen. 
 
En compliment d’aquesta Resolució i sense perjudici de la aprovació definitiva de les 
bases reguladores, es convoca concurs públic per a la concessió de beques 
formatives per a persones majors de 45 anys en situació d’atur d’acord amb els 
següents termes:  
 
Objecte de la convocatòria. 
 

L’objecte de la convocatòria és la regulació de l’atorgament de beques  del projecte 

“Bages Ocupació +45” per a persones en situació d’atur majors de 45 anys que 

realitzin una formació professional no gratuïta per tal de millorar les seves 

competències. 

 

Beneficiaris 
 
Les persones que vulguin accedir a la beca hauran de reunir els requisits següents: 

 

a) Ser major de 45 anys o estar en condicions de ser-ho en el moment de 

finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

b) Estar en situació d’atur i trobar-se inscrites com a demandant d’ocupació en 

l’Oficina de Treball del SOC. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del 

justificant d’inscripció en el SOC o organisme equivalent 

c) Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació de la comarca del 

Bages. 

d) Disposar d’un informe o document emès pel Servei d’Ocupació Local sobre la 

idoneïtat del curs (la formació ha d’estar integrada en un itinerari d’inserció). 

Aquest document podrà ser aportat directament pels beneficiaris o sol·licitat 

d’ofici per l’Ajuntament de Manresa.   

e) Residir a la comarca del Bages.  

 

 
 
 
 



 
Import de les beques. 
  
L’import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matricula o preu del curs, fins a un 
màxim de 1.000,00 euros per a cadascun dels sol·licitants. 
 

Aquest import és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest import el 

percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 

 

En cap cas s’inclouran en el concepte de matricula o preu del curs les despeses 

derivades de dietes i/o desplaçaments, que aniran a càrrec dels participants.  

 
Requisits de la formació. 
 
L’activitat formativa haurà de complir els requisits següents: 

a) Ha de ser formació professional no gratuïta 

b) L’activitat formativa pot ser de capacitació, d’especialització o de reciclatge 

c) L’activitat formativa ha de ser o haver estat cursada en un centre formatiu del 

Bages o en un centre on es cursin títols oficials o carnets professionals de la 

província de Barcelona. 

d) L’activitat formativa ha de ser idònia i adequada a l’itinerari d’inserció del 

sol·licitant. A aquest efecte s’incorporarà un document acreditatiu emès pels 

corresponents Servies Locals d’Ocupació de la comarca del Bages on consti  la 

idoneïtat del curs i que la formació s’integra en el seu l’itinerari d’inserció. 

Aquest document serà aportat per les persones sol·licitants o incorporat d’ofici 

per l’Ajuntament de Manresa. En cas que la formació no sigui idònia i/o 

adequada la persona sol·licitant quedarà exclosa. 

e) En el moment de la presentació de la sol·licitud no ha d’existir oferta formativa 

gratuïta ni previsió de la seva programació pels mateix o anàleg curs.  

 

Àmbit temporal 
 
La formació haurà de ser cursada entre el període comprés entre l’1 de juny de 2018 i 
el 30 de juny de 2019.   

 

Les dates de justificació de la realització de la formació  serà: 

- Per aquella formació realitzada entre l’1 de juny al 31 de desembre de 2018, la 

data límit de justificació serà el dia 31 de gener de2019. 

- Per aquella formació realitzada entre l’1 de juny al 31 de juny de 2019, la data 

límit de justificació serà el dia 30 de setembre de 2019. 

Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un 

mateix any o posteriors. En aquest cas, a través de la aprovació de la convocatòria 

corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal. 

 
 
 
 
 



 

 
Bases reguladores.  
 
Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades en 
sessió del Ple de l’Ajuntament de 21 de juny de 2018 i publicades en el Butlletí Oficial  
 
 
de la província de Barcelona de 6 de juliol de 2018, les quals poden recollir-se a les 
dependències municipals, així com consultar-se a la web municipal 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 
2017, aprovades per acord plenari de 22 de desembre de 2016, documents que es 
poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/. 
 
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de les beques del projecte “Bages 
ocupació+45” : 241.16.481.00 del pressupost municipal vigent.  
 

Import màxim: 5.000,00 euros 

 

L’Ajuntament de Manresa concedirà les beques fins que s’esgoti la dotació 

pressupostària. 

 

Així mateix, en cas que l’import fixat en l’aplicació pressupostària no quedi esgotat 
amb les beques atorgades en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona 
convocatòria amb l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació 
pressupostària i així successivament fins a esgotar la totalitat o quasi totalitat de 
l’aplicació 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 dia 28 de setembre de 2018. 

Tramitació:  
La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i les sol·licituds, que 
hauran d’ajustar-se a les condicions de participació dels punt 3 i 5 de les bases 
reguladores, aniran acompanyades de la documentació següent:  
 

- Instància de sol·licitud de l’ajut, segons model que s’adjunta com a annex 1.  
- Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 
- Targeta de demandant d’ocupació. 

- Sol·licitud d’inscripció a l’activitat formativa, si es disposa d’aquesta en el 

moment de la presentació de la sol·licitud. 

- Document del centre on s’imparteix la formació on consti l’activitat formativa, la 

durada, el contingut del curs i el seu cost.  A aquest efecte serà suficient la 

documentació publicitària emesa pel centre per a la difusió del curs, sempre i 

quan constin els conceptes indicats.  

http://www.manresa.cat/


- Documentació acreditativa dels ingressos anuals del sol·licitant corresponents 

a l’exercici anterior (any 2017), si es vol optar a la puntuació fixada en els 

criteris de valoració. 

- Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna 
 
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria o 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 
regidor/a que el substitueixi. 
 
 
Resolució i notificació 

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. 

Aquesta resolució 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.     

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. 
 
Pagament i justificació 

 

Una vegada concedides les beques s’atorgarà una bestreta del 80% de l’import 

atorgat, prèvia presentació per part de les persones  beneficiàries de l’acreditació de la 

inscripció a l’acció formativa. 

 

Una vegada finalitzada l’acció formativa les persones beneficiàries hauran de 

presentar a l’Ajuntament de Manresa la documentació justificativa següent: 

- El cost del curs ja efectuat amb el comprovant de pagament de la matricula o 

quota d’inscripció. 

- Document acreditatiu de l’assistència o aprofitament del curs o qualsevol altra 

document que expedeixi el centre formatiu que acrediti la realització del mateix. 

 

La data màxima per a que les persones beneficiàries presentin la documentació 

justificativa seran:   

- Per aquella formació realitzada entre l’1 de juny al 31 de desembre de 2018, la 

data límit de justificació serà el dia 31 de gener de 2019 

- Per aquella formació realitzada entre el dia 1 de juny de 2018 al 30 de juny de 

2019, la data límit de justificació serà el dia 30 de setembre de 2019. 

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



 

 

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

persona beneficiària 

 
Publicitat 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits segons les previsions 
establertes en 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.  
 

El que es fa públic per a coneixement general i efectes. 
 
L’alcalde president, 
 
 
 
 
 
 
Valentí Junyent i Torras 
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