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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023 
 

 

PREÀMBUL 

 

L’activitat subvencionadora, que és una espècie dins el gènere de l’activitat de foment, ha 

estat definida per la doctrina com a un instrument o mitjà per a obtenir determinats 

resultats i aconseguir uns objectius concrets vinculats a la satisfacció de necessitats 

públiques o d’interès general. Aquesta idea de consecució d’objectius d’utilitat pública o 

interès social també es desprèn de l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions (LGS) i dels articles 2 i 118 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), fent 

referència aquests dos darrers preceptes a l’actuació administrativa en general i a les 

subvencions en particular, respectivament. D’altra banda i tractant-se de municipis, 

l’activitat de foment i, per tant, també l’activitat subvencionadora, només es pot exercir 

dins l’àmbit de les competències municipals, tal i com disposa l’article 5 del ROAS, 

circumstància que obliga a identificar el títol atributiu de competència en cada matèria on 

es pretén projectar aquesta activitat. 

 

És dins d’aquest marc on ha de desplegar el seu paper el Pla Estratègic de Subvencions, 

concebut per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el seu Reglament (RGS) i per la doctrina 

del Tribunal Suprem com a aquell document programàtic que, en relació a qualsevol 

subvenció i amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar 

els objectius i efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, 

els costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i 

avaluació que permetin conèixer de forma continuada l’estat de la situació. 

 

El qualificatiu “estratègic”, unit a la regulació que del contingut del pla fan els apartats 1 i 

2 de l’article 12 del RGS, denota la necessitat que s’expressin, si més no, a nivell general, 

algunes decisions transcendents per a l’assoliment dels objectius i efectes fixats. Així, que 

el pla hagi d’abastar qualsevol subvenció implica incloure les subvencions dineràries i les 

subvencions en espècie. D’altra banda, que el pla constitueixi requisit previ al seu 

establiment no només afecta a les que s’han de concedir pel procediment de concurrència, 

sigui aquesta competitiva o no competitiva, sinó també a les subvencions que han de 

quedar subjectes al procediment de concessió directa. Finalment, que sigui previ a la 

regulació té una clara traducció, com diu l’article esmentat, en la delimitació de les línies 

bàsiques de les bases reguladores, línies bàsiques que, en la mesura que siguin 

extrapolables, també s’han d’aplicar a les subvencions directes, doncs, per un cantó, 

l’única diferència entre aquestes i les que es concedeixen en règim de concurrència és el 

procediment i, per l’altre, la resolució sobre la subvenció directa o el conveni instrumental 

que la canalitza estan cridats per la LGS i pel RGS a exercir les funcions de bases 

reguladores.  
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A diferència de l’article 8.1 de la LGS, que es limita a assenyalar un contingut genèric al Pla 

Estratègic de Subvencions, l’article 12 del RGS fa un exercici de dissociació. Així, les lletres a) 

i d) de l’apartat 1 mantenen els termes generals definitoris del pla i de la seva avaluació i les 

lletres b) i c) descendeixen al nivell de les “línies de subvenció”, que constitueixen l’eix on 

pivota l’estructura del pla, fins el punt que, conforme diu l’apartat 3 del mateix precepte, 

l’efectivitat d’aquest queda “condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de 

subvenció”. És, doncs, a la “línia de subvenció” on s’han de concretar, entre d’altres 

elements, els sectors als que s’adreça, els objectius i efectes que es pretenen assolir, el 

termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de 

finançament –inclosa, si escau, l’aportació del propi beneficiari–, el pla d’acció per a posar-

la en marxa i els indicadors que permetin fer el seguiment i avaluació. 

 

Cal destacar que el contingut acabat d’exposar és comú per a les “línies de subvenció” 

en règim de concurrència i per a les de concessió directa, per bé que l’apartat 2 de 

l’article 12 del RGS permet que, per a aquestes últimes, el contingut del pla es pugui reduir 

a l’elaboració d’una memòria explicativa dels objectius, els costos i les fonts de finançament, 

opció aquesta que no s’acull. 

 

Centrant l’anàlisi en el pla d’acció i, concretament, en “s’han de delimitar les línies bàsiques 

que han de contenir les bases reguladores de la concessió” (article 12.1.b.5è. del RGS), ni la 

LGS ni el RGS no aclareixen què s’ha d’entendre per línies bàsiques. Tanmateix, la presa en 

consideració dels principis establerts  a l’article 8.3 de la LGS i una visió global del 

procediment de gestió de la subvenció, permeten detectar tres aspectes clau que, alhora, 

tenen incidència directa en la consecució dels efectes pretesos: la concessió, el 

cofinançament del beneficiari i el pagament. 

 

En quant al primer aspecte, el Pla Estratègic de Subvencions pot estimar que la forma més 

òptima d’assolir un determinat efecte dins el termini previst és fomentant la competència a 

través de la concurrència competitiva, és a dir, “per mitjà de la comparació de les sol·licituds 

presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de 

valoració prèviament fixats” (article 22.1 de la LGS), de manera que, una vegada 

esgotada la dotació econòmica de la convocatòria, quedin desestimades les sol·licituds 

amb menor puntuació (articles 60 i 63 RGS). Fins i tot, en règim de concurrència competitiva 

és possible que el pla valori no excloure cap sol·licitud per tal de generalitzar l’acció 

subvencionadora, en quin supòsit pot optar pel prorrateig de la dotació econòmica (article 

22.1 in fine de la LGS), fórmula que segueix respectant el mèrit que representa la puntuació 

obtinguda. Finalment, el pla també pot acudir al règim de concurrència no competitiva quan 

es tracti de dirigir l’atenció a objectius més universals. En resum, l’elecció del sistema de 

concessió dins el règim de concurrència pot condicionar la consecució dels objectius i els 

efectes pretesos, de manera que aquesta elecció esdevé un aspecte bàsic de la regulació. 

D’altra banda, tractant-se de subvencions directes i, especialment, de les nominatives, el 

propi pla ha de ponderar les circumstàncies concurrents per tal d’establir aquest altre 

procediment de concessió.  
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Pel que fa al cofinançament del beneficiari, la seva rellevància la ressalta el propi RGS 

quan, en el moment de referir-se a les aportacions públiques, també esmenta “aquelles que, 

tenint en compte el principi de complementarietat corresponguin als beneficiaris de les 

subvencions”. Sens dubte, aquest segon element també constitueix un aspecte bàsic de la 

regulació, tant de les subvencions en règim de concurrència, com de les subvencions 

directes, doncs el major o menor cofinançament que s’imposi al beneficiari pot 

condicionar la consecució dels objectius i efectes, tant des del punt de vista substantiu 

com temporal. Per tant, la definició de la subvenció com a aportació d’import cert o com a 

percentatge del cost final té una importància cabdal. 

 

L’obtenció dels resultats previstos en el pla té relació directa i immediata amb l’execució 

d’allò que constitueix objecte de la subvenció, s’hagi concedit aquesta en règim de 

concurrència o de forma directa. Tanmateix, poden existir casos en què l’inici o la continuïtat 

de l’execució estiguin fortament condicionats per l’entrega anticipada de la subvenció, 

especialment davant la insuficient o relativa capacitat econòmica o financera del 

beneficiari. D’altra banda, aquesta necessitat del beneficiari no pot fer desconèixer les 

exigències que imperen sobre els actes de disposició dels fons públics i les seves garanties. 

Per aquestes raons, el Pla Estratègic de Subvencions ha de tractar com a tercer aspecte 

bàsic de la regulació les modalitats de pagament de la subvenció, especialment l’anticipada, 

conjugant els diversos interessos en joc. 

 

Sobre la base de les anteriors consideracions i sense necessitat de transcriure total o 

parcialment, llevat que sigui convenient per a la millor comprensió, els conceptes o els 

preceptes continguts a la LGS, al RGS o al ROAS als quals s’han d’entendre feta remissió 

en tot moment, s’elabora el present Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023. 
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TÍTOL I 

 

OBJECTIUS I EFECTES 

 

 

Article 1 

  

1.- S’entén per “objectiu estratègic” el propòsit o la finalitat que, per ser primordial, 

significativa o rellevant, motiva l’acció subvencionadora. 

 

2.- S’entén per “efecte” el resultat o impacte que s’espera obtenir amb l’acció 

subvencionadora. 

 

3.- S’entén per “subvenció” la disposició dinerària o en espècie que, reunint els requisits 

exigits per a ser considerada com a tal, es fa a favor del beneficiari, adopti la 

denominació específica de subvenció, ajut o qualsevol altra. 

 

 

Article 2  

 

Els objectius i els efectes estratègics que es pretenen assolir durant el període 2021-2023 

són els recollits en les FITXES (Annex 1), d’acord amb els diferents ÀMBITS TEMÀTICS PER 

2021-2023: 

 

ÀMBITS TEMÀTICS PER 2021-2023 

 

CULTURA -  PATRIMONI - FESTES 

SUBV NOMINATIVA CENTRE PARROQUIAL 

SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS 

SUBV NOMINATIVA AS.PROM.ESPECTACLE INF I JUV LA XARXA 

PREMIS 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA COLLA GEGANTERS I GRALLERS 

SUBV NOMINATIVA COMUNITAT PROP. VEÏNAT DE MADÀ 

SUBV NOMINATIVA COMISSIÓ DE FESTES SANT MIQUEL DEL CROS 

  

EDUCACIÓ - PFI 

SUBVENCIONS A ENTITATS EDUCATIVES 

SUBV NOMINATIVA XARXA D'AMPAS 

SUBVENCIONS A LES ESCOLES DE MÚSICA 

SUBV NOMINATIVA ESCOLA BERNAT DE RIUDEMEIA 

SUBV NOMINATIVA ESCOLA ARGENTONA 
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SUBV NOMINATIVA ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS 

SUBV NOMINATIVA ESCOLA LES FONTS 

SUBV NOMINATIVA INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI ARGENTONA 

  

ESPORTS 

SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 

SUBV NOMINATIVA FUTBOL CLUB ARGENTONA- CENTENARI 

  

BENESTAR SOCIAL -  IGUALTAT - SOLIDARITAT 

SUBV. PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT EN L'ÀMBIT FAMILIAR 

SUBVENCIONS A ENTITATS BENESTAR SOCIAL 

SUBV NOMINATIVA CENTRE PARROQUIAL - CÀRITAS 

SUBV NOMINATIVA CREU ROJA 

SUBV NOMINATIVA CREU ROJA - DESPESES ESTRUCTURALS 

SUBVENCIONS PROGRAMES DE SOLIDARITAT 

SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL PER EMERGÈNCIA SOCIAL 

FONS CATALÀ COOPERACIÓ - EMERGÈNCIA SOCIAL 

  

JOVENTUT 

SUBV NOMINATIVA ASSOCIACIÓ GARRINADA 

  

PROMOCIÓ ECONÒMICA (OCUPACIÓ I COMERÇ) 

SUBV A EMPRESES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

SUBV NOMINATIVA ARGENTONA ES MOU 

  

MEDI AMBIENT 

SUBVENCIONS A ENTITATS MEDI AMBIENT 

SUBV NOMINATIVA ADF SERRA DE MARINA 

 

 

Article 3 

 

Els objectius i efectes estratègics es tradueixen i concreten a les diverses línies de subvenció 

que s’adjunten com a fitxes annexes, les quals s’han relacionat a l’article anterior per a cada 

àmbit temàtic 
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TÍTOL II 

 

TIPUS DE SUBVENCIÓ 

 

 

Article 4 

 

El present pla afecta a les subvencions dineràries i a les subvencions en espècie. 

 

 

Article 5  

 

1.- La subvenció en espècie consisteix en l’adquisició per part de l’Ajuntament 

d’Argentona de béns, drets o serveis amb la finalitat única d’entregar-los al beneficiari, que 

els patrimonialitza en profit i benefici d’allò que li és propi o que li reporta una utilitat 

exclusiva. 

 

2.- No es considera subvenció en espècie l’adquisició de béns, drets o serveis quan la 

titularitat o la utilitat d’allò a què es destinen correspon també a l’Ajuntament d’Argentona. 

 

 

Article 6 

 

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa es fa esment del tipus de 

subvenció a concedir, tenint en compte la seva idoneïtat per a l’assoliment dels efectes 

esperats. 
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TÍTOL III 

 

ASPECTES BÀSICS DE LA REGULACIÓ 

 

CAPÍTOL I) 

 

PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ 

 

 

Article 7 

 

1.- Les subvencions podran concedir-se en règim de concurrència o de forma directa. 

 

2.- Dins el règim de concurrència es distingeix entre la competitiva i la no competitiva. 

 

 

Article 8 

 

1.- En el règim de concurrència competitiva l’atorgament es basarà en la comparació de les 

sol·licituds conforme a criteris de valoració, recollits a les bases reguladores, que permetin 

establir una prelació entre elles per a l’adjudicació ordenada de les subvencions dineràries i 

de les subvencions en espècie. La valoració serà selectiva quan les bases prevegin un 

llindar mínim de puntuació. 

 

2.- La puntuació corresponent a cada criteri, que podrà ser fixa o màxima, s’expressarà 

a les bases o, en el seu defecte, a la convocatòria. 

 

3.- El crèdit consignat a la convocatòria per a les subvencions dineràries serà prorratejat 

en atenció a la puntuació obtinguda i amb el límit màxim de l’import sol·licitat, quan les 

bases reguladores contemplin aquest sistema per a eliminar els efectes de la prelació i 

permetre que tots els sol·licitants que reuneixin els requisits exigits siguin beneficiaris. 

 

4.- Les bases reguladores podran també contemplar el sistema de prorrateig per a les 

subvencions en espècie, tant les adquirides abans de la convocatòria, com del crèdit 

consignat a la mateixa per a les adquisicions que s’hagin de fer amb posterioritat. 

 

5.- En tots els casos, les bases concretaran els mètodes de quantificació de la subvenció 

dinerària o d’assignació de la subvenció en  espècie. 

 

 

Article 9 

 

1.- En el règim de concurrència no competitiva l’atorgament no es realitzarà mitjançant 
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comparació valorativa, doncs l’adquisició de la condició de beneficiari d’un sol·licitant és 

independent de la dels  altres. 

 

2.- La prelació resultarà de factors no competitius, com l’ordre cronològic, la 

concurrència de determinada situació o d’altres anàlegs. 

 

3.- Les bases reguladores concretaran els mètodes de quantificació de la subvenció 

dinerària o d’assignació de la subvenció en   espècie. 

 

 

Article 10   

 

1.- Les subvencions directes nominatives pressuposen la valoració favorable d’allò que 

constitueix el seu objecte per a la consecució dels efectes pretesos. 

 

2.- Aquestes subvencions, quan siguin de tipus dinerari, es consignaran al pressupost 

municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte de la subvenció i la quantia, que sempre 

tindrà el caràcter de màxima. 

 

3.- Quan es tracti de subvencions en espècie pendents d’adquirir, també es consignarà 

al pressupost municipal el beneficiari, l’objecte de la subvenció i el valor o preu màxim de 

l’adquisició del bé, dret o servei. 

 

 

Article 11 

 

Les subvencions directes excepcionals es podran concedir quan s’acreditin raons 

d’interès públic, social, econòmic, humanitari o d’altre tipus que dificultin acudir al 

procediment de concurrència, essent insuficient a aquests efectes la simple invocació 

genèrica de l’existència de dificultats o destacar les característiques d’allò que constitueix 

objecte de subvenció. 

 

 

Article 12 

 

1.- A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa s’opta per un 

procediment o altre en funció de la seva adequació per a la consecució dels efectes 

esperats. 

 

2.- No s’incorporen fitxes per a subvencions directes excepcionals perquè no és possible 

preveure per endavant raons justificadores. 
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CAPÍTOL II) 

 

PRINCIPI DE COMPLEMENTARIETAT: COFINANÇAMENT DEL BENEFICIARI 

 

 

Article 13 

 

Les bases reguladores definiran la subvenció dinerària o en espècie com a aportació 

d’import cert o com a percentatge del cost final. 

 

 

Article 14 

 

Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració d’aportació d’import cert, serà de 

compte i càrrec del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total 

execució d’allò que constitueix el seu objecte. 

 

 

Article 15 

 

Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració de percentatge del cost final d’allò 

que constitueix el seu objecte, les bases reguladores establiran el percentatge que ha 

d’assumir el beneficiari, el qual no serà inferior, normalment, al 50 per cent, per bé que 

es poden valorar circumstàncies concurrents que justifiquin l’establiment d’un altre menor 

al seu càrrec. 

 

 

Article 16 

 

El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a les subvencions directes, 

tant les nominatives com les excepcionals, per bé que serà a la resolució o al conveni on 

s’expressaran les corresponents condicions. 

 

 

Article 17 

 

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa consta una de les dues 

opcions, tenint en compte la que millor respon a l’assoliment dels efectes esperats. 
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CAPÍTOL III) 

 

MODALITATS DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 

 

Article 18 

 

Les subvencions dineràries i les subvencions en espècie seran prepagables o 

postpagables, segons estableixi les bases reguladores. 

 

 

Article 19 

 

1.- És subvenció prepagable aquella en què l’entrega al beneficiari es realitza de forma 

anticipada a la justificació. 

 

2.- L’entrega anticipada pot afectar a la totalitat de la subvenció o a una part, segons 

estableixi les bases reguladores. 

 

3.- Per a efectuar l’entrega anticipada, total o parcial, sense la constitució de garantia per 

part del beneficiari, caldrà que es compleixin els requisits fixats a les bases per a la seva 

dispensa. Aquests requisits es fonamentaran en alguna de les següents circumstàncies: 

 

a) L’escàs import de la subvenció dinerària o del valor o preu d’adquisició de la 

subvenció en espècie. 

 

b) Les condicions de solvència econòmica, financera, tècnica o professional del 

beneficiari que permetin assegurar raonablement l’execució d’allò que constitueix 

objecte de la subvenció i el compliment de la resta d’obligacions que són al seu 

càrrec. 

 

 

Article 20 

 

1.- És subvenció postpagable aquella en què l’entrega al beneficiari es realitza després de la 

justificació. 

 

2.- Les bases reguladores poden establir entregues a compte, és a dir, entregues 

fraccionades que responen al ritme de l’execució i justificació d’allò que constitueix objecte 

de subvenció. 

 

 

Article 21 
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El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a les subvencions directes, 

tant les nominatives com les excepcionals, per bé que serà a la resolució o al conveni on 

s’expressaran les corresponents condicions. 

 

Article 22 

 

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa s’opta pel prepagament o pel 

post pagament segons el que es considera més apropiat per a l’assoliment dels efectes 

esperats. 

 

 

 

 

 

TÍTOL IV 

 

VIGÈNCIA I EFECTIVITAT DEL PLA 

 

 

Article 23 

 

1.- La vigència del pla s’estén des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2023. 

 

2.- L’anterior no exclou que les línies de subvenció puguin definir un termini d’execució 

inferior o vinculat a cursos o temporades. 

 

Article 24 

 

1.- Aquest Pla Estratègic de Subvencions tenen caràcter programàtic i el seu contingut no 

crea drets ni obligacions; 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. 

 

2.- L’anterior s’entén sense perjudici de les adaptacions que calgui fer en funció del resultat 

de l’avaluació que, conforme als indicadors i amb la periodicitat previstos a cada línia de 

subvenció, s’haurà de fer per a conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits 

en el compliment. 
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ANNEX I 

 

 

 

FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL 

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023 
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FITXA ANNEX: BENESTAR SOCIAL 

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC BENESTAR SOCIAL  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Incentivar programes i/o activitats 

dedicats a l’atenció a persones, i a 

augmentar o millorar el benestar social 

d’aquestes. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Donar suport a les persones en situació 

de vulnerabilitat o amb diferents 

problemàtiques socials per millorar la 

seva vida quotidiana i la seva integració, 

així com augmentar el benestar social 

de les persones. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvencions en règim de concurrència 

competitiva per finançar projectes i/o 

activitats en l’àmbit del benestar social 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48901 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i associacions sense finalitat de lucre, en l’àmbit de Benestar Social. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Incentivar programes dedicats a l’atenció de persones amb problemàtica social, 

manca de cobertura de necessitats bàsiques, discapacitat, malaltia mental,... 

Incentivar els programes i activitats dedicats a  augmentar el benestar social de 

les persones grans de la vila. 

Donar suport a les activitats i programes que fomentin la participació i 

l’associacionisme de les dones per treballar per la igualtat entre homes i dones. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Donar suport a les entitats amb persones en situació de vulnerabilitat o 

problemàtiques socials per millorar la seva integració, i benestar social. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☒ Prorrateig 

 

☐ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 
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TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 59.800 €       

2021 2022 2023  

19.800 € 20.000 € 20.000 €       

☒ Import subvencions dineràries: 59.800 € 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 59.800 € 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes - Comissió de baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: BENESTAR SOCIAL 

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA  

 

ÀMBIT TEMÀTIC BENESTAR SOCIAL FOMENT DE LA 

IGUALTAT EN 

L'ÀMBIT FAMILIAR 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Pal·liar despeses de lloguer o hipoteca 

de l’habitatge habitual a persones 

físiques empadronades a Argentona 

amb títol de família monoparental que 

no superin un determinat llindar 

d’ingressos 

EFECTES ESTRATÈGICS   Suport  i millora de la qualitat de vida 

així com evitar el risc d’exclusió social a 

les famílies monoparentals. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA 

IGUALTAT EN L'ÀMBIT FAMILIAR 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48009 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Famílies monoparentals 

 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Pal·liar despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual a persones físiques 

empadronades a Argentona amb títol de família monoparental que no superin un 

determinat llindar d’ingressos 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Donar suport i millorar la qualitat de vida així com evitar els risc d’exclusió social a 

les famílies monoparentals. 

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☒ Prorrateig 

 

☐ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 15.000 €       
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2021 2022 2023  

5.000 € 5.000 € 5.000 €       

☒ Import subvencions dineràries:  15.000 € 

☐ Valor subvencions en espècie: 

 

RECURSOS MUNICIPALS:  15.000 € 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☐ Prepagable (pagament anticipat) 

☒ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Comissió de baremació - Informes 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX:  BENESTAR SOCIAL 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC BENESTAR SOCIAL PARRÒQUIA - 

CÀRITAS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Fomentar i promocionar serveis 

d’atenció social en els sectors als 

col·lectius més vulnerables de la 

població. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Suport a les persones en situació de 

vulnerabilitat i risc social per la 

cobertura de necessitats bàsiques. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Centre 

Parroquial (Càritas) 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Població en situació de vulnerabilitat o risc social empadronades a Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Foment i promoció del serveis d’atenció social en els sectors als col·lectius més 

vulnerables de la població: distribució d’aliments, ajuts econòmics per necessitats 

bàsiques, reforç educatiu. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Suport a les famílies en situació  de vulnerabilitat i risc social d’Argentona en la 

cobertura de necessitats més bàsiques. 

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 24.600 €       

2021 2022 2023  

8.200 € 8.200 € 8.200 €  
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☒ Import subvencions dineràries:  24.600 € 

☐ Valor subvencions en espècie: 

 

RECURSOS MUNICIPALS:  24.600 € 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: BENESTAR SOCIAL 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC BENESTAR SOCIAL Creu Roja  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Foment i promoció de les activitats 

socials de la Creu Roja a través del 

voluntariat 

EFECTES ESTRATÈGICS Suport a les famílies en situació de 

vulnerabilitat i risc social d’Argentona 

en la cobertura de necessitats més 

bàsiques. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Creu Roja 

Conveni Social 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48904 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Població en situació de vulnerabilitat o risc social empadronades a Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Foment i promoció de les activitats socials que fa Creu Roja bàsicament a 

través del seu voluntariat com: rebost d’aliments,  punt de suport a les 

famílies, productes de suport per persones amb manca d’autonomia, 

vellesa activa, campanya de reis. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Suport a la Creu Roja, per les famílies en situació  de vulnerabilitat i risc social 

d’Argentona en la cobertura de necessitats més bàsiques. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐Per competència competitiva 

☐Prelació 

☐Prorrateig 

 

☒Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 69.000 €       

2021 2022 2023  

23.000 € 23.000 € 23.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 69.000€ 

☒ Valor subvencions en espècie: previst uns 32.000 € - 10.702,8 € (2021) 
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RECURSOS MUNICIPALS: 101.000 € 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import: 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: BENESTAR SOCIAL 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC BENESTAR SOCIAL Creu Roja 

Despeses 

estructurals 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Contribuir amb les despeses 

estructurals de la Creu Roja - local 

destinat a portar a terme el projecte 

Rebost d'Aliments. 

EFECTES ESTRATÈGICS Cobrir i donar suport a les necessitats 

socials bàsiques de la població 

d'Argentona. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Creu Roja 

Despeses estructurals 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48905 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Població en situació de vulnerabilitat o risc socials empadronades a Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Contribuir amb les despeses estructurals d'un local destinat a portar a terme el 

projecte Rebost d'Aliments 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Cobrir i donar suport a les necessitats socials bàsiques de la població d'Argentona 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐Per competència competitiva 

☐Prelació 

☐Prorrateig 

 

☒Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 19.399,82 €    

2021 2022 2023  

19.399,82 € 19.500 € 19.500 €  

☒ Import subvencions dineràries:   19.399,82 € - 2021  

☐ Valor subvencions en espècie: 
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RECURSOS MUNICIPALS:  19.399,82 € - 2021 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De: 

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☐SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☒NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions)  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: COMERÇ  

 

RÈGIM  DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

COMERÇ - AEM 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Aconseguir un teixit comercial dinàmic i 

cohesionat que pugui generar 

atractivitat i disminuir les fuites 

comercials  

EFECTES ESTRATÈGICS  Cohesió de la vila, seguretat, integració. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Comerç:  subvenció Nominativa 

ARGENTONA ES MOU 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

365-433-48907 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Comerç 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Aconseguir una unitat d’acció entre els establiments locals per tal de fer front a les 

fuites comercials i afavorir la instal·lació de noves activitats 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Augment del nombre d’establiments comercials 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 40.500 €       

2021 2022 2023  

13.500 € 13.500 € 13.500 €  

☒ Import subvencions dineràries: 13.500 euros /any 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 40.500 € 

 

ALTRES APORTACIONS: 
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☐ NO 

☒ SÍ 

De: Diputació de Barcelona 

Import: 5.000 € / any 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Nombre de participants en les campanyes de dinamització 

Nombre de socis/es de l’entitat 

Nombre de participants en el pla de dinamització 

Comissió de seguiment – informes 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA   

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promocionar l’organització d’activitats 

culturals/festives que tinguin un interès públic.  

 Promocionar l’organització d’activitats culturals de 

caràcter extraordinari o puntual i que no hagin 

estat incloses en el programa anual. 

 Promocionar la creació i organització de projectes 

o activitats que tinguin per objectius protegir, 

fomentar, donar a conèixer, etc., el patrimoni 

cultural, material i/o immaterial d’Argentona.  

EFECTES ESTRATÈGICS  Incrementar i potenciar les  programacions anuals 

relacionades amb activitats culturals (música, 

cinema, teatre, dansa, arts plàstiques, literàries, 

ciències naturals, arqueologia o d’altres de 

caràcter més específic) i les festives. 

 Donar suport aquells projectes i  activitats amb 

uns objectius específics que es realitzin fora de la 

programació habitual de l’organitzador i a la qual 

es dóna un relleu especial.  

 Promoure aquells projectes i activitats que 

incorporin la perspectiva de gènere i LGTBI i/o 

siguin considerats prioritaris per la seva 

excepcionalitat.  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a entitats culturals 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

310-334-48901 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i associacions sense afany de lucre amb domicili al municipi, legalment 

constituïdes i inscrites en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en 

el registre  d’entitats culturals, festives i patrimonials de l’Ajuntament d’Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

 Promoció i difusió de la cultural i patrimoni local 

 Potenciar la cultura popular local. 

 Potenciar el teixit associatiu cultural de la Vila.  

 Celebrar i commemorar efemèrides i celebracions puntual del calendari 

cultural. Fomentar la participació i la democratització de la cultura. 

 Altres projectes culturals, festius i patrimonials. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 
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Els anteriorment esmentats 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☒Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 67.400 € 

2021 2022 2023  

23.400 € 22.000 € 22.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 23.400 € -  any 2021  

☐ Valor subvencions en espècie: 

RECURSOS MUNICIPALS:  23.400 € el 2021, i 22.000 € el 2022 i 2023 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX:  CULTURA 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA PARRÒQUIA – 

Activitats/espais 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Donar suport i fomentar les activitats 

promogudes pel Centre Parroquial en 

la promoció d’activitats de caràcter 

social, cultural, esportiu, esbarjo i 

d’altres d’acord amb els seus estatuts.  

EFECTES ESTRATÈGICS  Potenciar, ampliar i millorar la difusió 

cultural, d’oci i d’educació en el lleure 

del municipi.  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Centre 

Parroquial (Activitats/espais) 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

300-334-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Població en situació de vulnerabilitat o risc social empadronades a Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Foment i promoció de les activitats culturals i d’esbarjo a tota la població garantint 

i facilitant l’accessibilitat de tots els públics amb activitats a preus reduïts o 

gratuïtes.  

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Potenciar l’oferta i la  difusió cultural de la Vila a través del reconeixement i suport  

a una entitat, centenària, que sempre ha treballat per la cultura local. Facilitar l’ús 

de les instal·lacions i de l’equipament del Centre Parroquial per la realització 

d’activitats i serveis municipals.  

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 56.000 €       



 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

 

29 

 

2021 2022 2023  

20.000 € 18.000 € 18.000 €  

 

☒ Import subvencions dineràries: 18.000 € anuals – 20.000 €: 2021 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS:  20.000 € any 2021 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA Comissió Festes 

Sant Miquel Cros 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoure i potenciar la realització de 

diverses activitats culturals i festives a 

la Vila d’Argentona i al Barri del Cros.  

EFECTES ESTRATÈGICS   

 Incrementar l’oferta festiva i cultural 

de la Vila i al barri del Sant Miquel 

del Cros.  

 Potenciar, a través dels diferents 

actes festius i Culturals la identitat i 

la cohesió social del Barri del Cros. 

 Mantenir i donar conèixer diferents 

a tota la Vila i al barri del Sant 

Miquel del Cros els diferents actes i 

tradicions del propi barri.  

 Potenciar la participació ciutadana.  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Comissió Festes 

Sant Miquel del Cros  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

313-338-48903 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Públic familiar, infantil i juvenil d’Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoure i potenciar la realització de diverses activitats culturals i festives a la Vila 

d’Argentona i al Barri del Cros.  

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Realització del següents projectes i/o Activitats 

 Cavalcada de reis 

 Revetlla  de Sant Joan 

 Festa de l’aigua  

 Festa Major de Sant Miquel del Cros 

 Altres activitats i festes organitzades per l’entitat  

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 
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☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 15.300 € 

2021 2022 2023  

0 € 7.650 € 7.650 €  

☒ Import subvencions dineràries:  7.650 € anuals  

☒ Valor subvencions en espècie:  Suport brigada, material,... 

 

RECURSOS MUNICIPALS:  7.650 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

No es constitueix comissió de seguiment, però sí s’estableix un seguiment tècnic 

per portar un control sobre el compliment de les obligacions del conveni.  

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA  Colla de Geganters 

i Grallers 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoure i potenciar les activitats 

organitzades per part de la Colla de 

Geganters i Grallers d’Argentona amb 

les figures de la Colla i recolzar la tasca 

de representació de la Vila d’Argentona 

a través de les sortides i aplecs al llarg 

del calendari anual.  

 

EFECTES ESTRATÈGICS   Participar en diferents activitats del 

calendari festiu d’Argentona.  

 Incrementar l’oferta d’activitats 

familiars i de cultura popular 

d’Argentona. 

 Potenciar l’element identitari i de 

cohesió a la Vila.   

 Donar a conèixer la Vila a les 

diferents sortides i aplecs del 

calendari geganter.  
 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa a la Colla de 

Geganters i Grallers d’Argentona  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

313-334-48912 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Públic Familiar 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoure i potenciar les activitats organitzades amb per part de la Colla de 

Geganters i Grallers d’Argentona amb les figures de la Colla i representar a la Vila 

d’Argentona a través de les sortides i aplecs al llarg del calendari anual. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Participar en diferents activitats del calendari festiu d’Argentona.  

Incrementar l’oferta d’activitats familiars i de cultura popular d’Argentona. 

Donar a conèixer la Vila a les diferents sortides i aplecs del calendari geganter.  

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 
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☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 8.100 €       

2021 2022 2023  

2.700 € 2.700 € 2.700 €  

☒ Import subvencions dineràries:  2.700 € anuals  

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS:  2.700 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

No es constitueix comissió de seguiment, però sí s’estableix un seguiment tècnic 

per portar un control sobre el compliment de les obligacions del conveni.   

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA Veïnat de Madà 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoure i potenciar la realització de 

diverses activitats culturals i festives al 

Veïnat de Madà.  

EFECTES ESTRATÈGICS  - Incrementar l’oferta festiva i 

cultural de la Vila i del veïnat 

Madà.  

- Potenciar, a través dels diferents 

actes festius i culturals, la 

identitat i la cohesió social del 

veïnat de Madà. 

- Potenciar la participació 

ciutadana.  
 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Ass. Veïnat de 

Madà  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

313-338-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Públic familiar, infantil i juvenil d’Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoure i potenciar la realització de diverses activitats culturals i festives al 

Veïnat de Madà.  

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

- Increment de l’oferta d’activitats Culturals i festives al Veïnat de Madà al 

llarg de l’any.  

- Potenciar l’activitat als espais públics del veïnat 

- Millor la cohesió social del veïnat.  

- Incrementar el vincle entre les urbanitzacions i veïnats d’Argentona.  

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 
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COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 8.100 €       

2021 2022 2023  

2.700 € 2.700 € 2.700 €  

☒ Import subvencions dineràries:  2.700 € anuals  

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS:  2.700 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

No es constitueix comissió de seguiment, però sí s’estableix un seguiment tècnic 

per portar un control sobre el compliment de les obligacions del conveni.  

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA Xarxa Argentona 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoure i potenciar les activitats 

organitzades amb per part de 

l’Associació per la promoció de 

l’espectacle infantil i juvenil a Argentona 

(Xarxa Argentona) 

 

EFECTES ESTRATÈGICS   Creació de nous públics.  

 Difusió i diversitat d’espectacles 

familiars de qualitat.  

 Augmentar l’oferta cultural en 

arts escèniques a la Vila.  

 Buscar la implicació i la 

complicitat de la Fundació Xarxa.  
 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa l'Associació per 

la promoció de l’espectacle infantil i 

juvenil a Argentona  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

310-334-48903 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Públic familiar, infantil i juvenil d’Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoure i potenciar les activitats organitzades amb per part de l’Associació per 

la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona (Xarxa Argentona) 

 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

 Creació de nous públics.  

 Difusió i diversitat d’espectacles familiars de qualitat.  

 Augmentar l’oferta cultural en arts escèniques a la Vila.  

 Buscar la implicació i la complicitat de la Fundació Xarxa.  

 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 
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☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 20.300 €       

2021 2022 2023  

6.300 € 7.000 € 7.000 €  

☒ Import subvencions dineràries:  6.300 € anuals  

☒ Valor subvencions en espècie: 9.500 € 

 

RECURSOS MUNICIPALS:  15.800 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import: 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

No es constitueix comissió de seguiment, però sí s’estableix un seguiment tècnic 

per portar un control sobre el compliment de les obligacions del conveni. Es 

demanen indicadors de quantitat i de qualitat a l’entitat  

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: CULTURA  

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA PREMIS  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promocionar les diverses manifestacions 

culturals i artístiques de la ciutadania. 

 Promocionar les activitats festives de la 

cultura popular. 

 Promoure l'estudi i la recerca històrica i 

social d'Argentona. 

 Promoure el món de la literatura i la 

difusió de la llengua catalana. 

 Publicar el  millor treball d'investigació en 

el camp de la història, sociologia, 

antropologia, patrimoni cultural i artístic o 

ciències socials en general, que tingui per 

objecte principal la vila d'Argentona. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Afavorir la participació ciutadana en el 

món de la literatura i la difusió de la 

llengua catalana. 

 Potenciar la cultura festiva popular.  

 Donar suport a aquells treballs d’estudi de  

l’àmbit local.  

 Potenciar el món de la literatura als 

centres educatius locals. 

 Fomentar la creació d’obres literàries i 

promoure alhora la llengua i cultura 

catalanes. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Premis i concursos culturals 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

310-334-48909 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

A les persones individuals o col·lectius 

Als empadronats a Argentona i alumnes dels centres educatius locals. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

 Recolzar i potenciar la promoció de la cultura local. 

 Promoció i difusió de la literatura catalana. 

 Potenciar el coneixement de la vila d’Argentona. 

 Fomentar la participació de la ciutadania i les escoles locals en el món literari. 

 Altres projectes culturals. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 
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- Que les persones, alumnes,.. realitzin treballs que promoguin la poesia, la 

prosa, amb la major qualitat possible  

- Promoure la recerca 

- Promoure i fomentar la participació 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☐Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023:  10.500 € 

2021 2022 2023  

3.000 € 4.500 € 

 

3.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 3.000 € el 2021 i 2023 i 4.500 € el 2022  (inclou 

Premi Burriac) 

☐ Valor subvencions en espècie:  

RECURSOS MUNICIPALS: 3.000 € el 2021 i 2023 i 4.500 € el 2022  (Premi Burriac) 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☐Sí 

☒NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☐Prepagable (pagament anticipat) 

☒Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió qualificadora 

 

Periodicitat: Anual / bianual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Promoció de projectes i activitats, o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu, formatiu o d’oci. 

EFECTES ESTRATÈGICS Millora en la qualitat educativa, 

considerant la coeducació, l’atenció a la 

diversitat i el respecte, i  la promoció de 

la llengua catalana. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvencions per a programes / 

projectes culturals d’activitats dins 

l’àmbit educatiu, formatiu o de lleure 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

320-326-48901 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i associacions sense afany de lucre amb domicili al municipi ,legalment 

constituïdes i inscrites en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 

o en el registre  d’entitats educatives de l’ajuntament d’Argentona. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

- Promoció de projectes culturals amb activitats de caràcter educatiu. 

- Promoció d’activitats extraescolars i d’oci, educatives o formatives. 

- Impuls de projectes per promoure la relació família-escola amb la 

implicació d’entitats dins el conjunt de la comunitat educativa.  

- Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la 

incorporació de la perspectiva de gènere. 

- Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 
 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Els anteriorment esmentats 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☒Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 
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COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023:  36.000 € 

2021 2022 2023  

12.000 € 12.000 € 12.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 12.000 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie: 

RECURSOS MUNICIPALS:  12.000 anuals 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import: 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Escoles / aules de 

Música 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Finançar projectes i/o activitats 

culturals dins l’àmbit educatiu per a 

activitats docents i de  manteniment i 

foment de les escoles de música 

d’Argentona. 

EFECTES ESTRATÈGICS Contribuir econòmicament a finançar 

les despeses estructurals derivades de 

les activitats de les escoles o aules de 

música d’Argentona 

 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció per a promoure, fomentar i 

mantenir projectes/activitats d’interès 

públic o social en l’àmbit educatiu, 

formatiu o de lleure 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

320-326-48903 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i associacions sense afany de lucre amb domicili al municipi, legalment 

constituïdes i inscrites en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 

o en el registre d’entitats educatives de l’ajuntament d’Argentona. 

 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

- Contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals derivades 

de les activitats de les escoles o aules de música d’Argentona 

- Foment de projectes i/o activitats culturals de caràcter educatiu i de 

manteniment per les despeses estructurals pel foment de les escoles/aules 

de musica d’Argentona. 

- Promoció d’activitats extraescolars d’oci, lleure, educatives o formatives. 

- Atendre activitats i/o projectes que es considerin prioritaris per la seva 

excepcionalitat. 
 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Els anteriorment esmentats 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 
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☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☒Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023:  36.000 € 

2021 2022 2023  

12.000 € 12.000 € 12.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 12.000 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie: 

RECURSOS MUNICIPALS:  12.000 € anuals 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Escola Argentona 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu i formatiu  dins l’horari 

escolar 

EFECTES ESTRATÈGICS  Millora de l’equitat i qualitat educativa  

promovent activitats que comportin 

aprenentatges i vivències singulars  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a Escola Argentona  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

322-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Alumnes escolaritzats a l’escola Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Promoció de projectes singulars de caràcter cultural i educatiu  

 Promoció d’activitats culturals en l’àmbit educatiu, esportives i de lleure pel 

manteniment  de les tradicions, la salut i els trets d’identitat del municipi per 

tal de promoure la cohesió i integració social 

 Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la incorporació 

de la perspectiva de gènere. 

 Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

 Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de l’escola, repercutint al 

conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 
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TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 94.000 €       

2021 2022 2023  

35.000 € 29.500 € 29.500 €  

☒ Import subvencions dineràries: 35.000€ any 2021, 29.500€ any 2022 i 2023  

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS 35.000€ any 2021, 29.500€ any 2022 i 2023  

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Escola Bernat de 

Riudemeia 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu i formatiu  dins l’horari 

escolar 

EFECTES ESTRATÈGICS  Millora de l’equitat i qualitat educativa  

promovent activitats que comportin 

aprenentatges i vivències singulars  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a l’Escola Bernat de 

Riudemeia  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

321-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Alumnes escolaritzats a l’escola Bernat de Riudemeia 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Promoció de projectes singulars de caràcter cultural i educatiu  

 Promoció d’activitats culturals en l’àmbit educatiu, esportives i de lleure pel 

manteniment  de les tradicions, la salut i els trets d’identitat del municipi per 

tal de promoure la cohesió i integració social. 

 Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la incorporació 

de la perspectiva de gènere. 

 Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

 Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de l’escola, repercutint al 

conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 



 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

 

47 

 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 37.000 €       

2021 2022 2023  

8.000 € 14.500 €  14.500 €  

☒ Import subvencions dineràries: 8.000 € any 2021;  14.500€ any 2022 i 2023. 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 8.000 € any 2021; 14.500€ any 2022 i 2023. 

Previst incloure nous projectes i/o activitats per l’any 2022 i 2023 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Escola Les Fonts 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu i formatiu  dins l’horari 

escolar 

EFECTES ESTRATÈGICS  Millora de l’equitat i qualitat educativa  

promovent activitats que comportin 

aprenentatges i vivències singulars  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a Escola Les Fonts   

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

324-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Alumnes escolaritzats a l’escola Les Fonts  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Promoció de projectes singulars de caràcter cultural i educatiu  

 Promoció d’activitats culturals en l’àmbit educatiu, esportives i de lleure pel 

manteniment  de les tradicions, la salut i els trets d’identitat del municipi per 

tal de promoure la cohesió i integració social. 

 Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la incorporació 

de la perspectiva de gènere. 

 Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

 Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de l’escola, repercutint al 

conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 
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TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 83.000 €       

2021 2022 2023  

24.000 € 29.500 €   29.500 €  

☒ Import subvencions dineràries: 24.000€ any 2021 i 29.500€ any 2022 i 2023 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 24.000€ any 2021 i 29.500€ any 2022 i 2023  

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Escola Sant Miquel 

del Cros 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu i formatiu  dins l’horari 

escolar 

EFECTES ESTRATÈGICS  Millora de l’equitat i qualitat educativa  

promovent activitats que comportin 

aprenentatges i vivències singulars  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a Escola Sant Miquel del Cros  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

323-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Alumnes escolaritzats a l’escola Sant Miquel del Cros  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Promoció de projectes singulars de caràcter cultural i educatiu. 

 Promoció d’activitats culturals en l’àmbit educatiu, esportives i de lleure pel 

manteniment  de les tradicions, la salut i els trets d’identitat del municipi per 

tal de promoure la cohesió i integració social 

 Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la incorporació 

de la perspectiva de gènere. 

 Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

 Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de l’escola, repercutint al 

conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 
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TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 42.000 €       

2021 2022 2023  

14.000 € 14.000 € 14.000 €  

☒ Import subvencions dineràries:  14.000 € anuals  

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS:  14.000 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Institut Argentona 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o 

programes de suport a la cultura dins 

l’àmbit educatiu i formatiu  dins l’horari 

escolar 

EFECTES ESTRATÈGICS  Millora de l’equitat i qualitat educativa  

promovent activitats que comportin 

aprenentatges i vivències singulars  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a Institut d’Argentona  

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

326-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Alumnes escolaritzats a l’Institut d’Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

 Promoció de projectes singulars de caràcter cultural i educatiu  

 Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats, la orientació 

cultural i formativa i la incorporació de la perspectiva de gènere. 

 Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

 Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de l’escola, repercutint al 

conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 16.200 €       

2021 2022 2023  

5.400 €   5. 400 €          5.400 €  
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☒ Import subvencions dineràries:   5.400 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 5.400 € anuals       

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual 

 

  



 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

 

54 

 

FITXA ANNEX: EDUCACIÓ  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA EN 

EDUCACIÓ 

Xarxa d’AMPAS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Du a terme  projectes i activitats 

culturals i educatives on es promoguin 

activitats de lleure que comportin 

aprenentatges i vivències singulars per 

a tots els infants i les seves famílies. 

Fora d’horari escolar.  

EFECTES ESTRATÈGICS  Cohesió social i la igualtat 

d’oportunitats  en el conjunt de la 

comunitat educativa  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció Nominativa Xarxa d’Ampas   

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

320-326-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Infants i les seves famílies que pertanyen a la Comunitat educativa d’Argentona  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoció de projectes de lleure  de caràcter  cultural i educatiu  

Impuls de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats i la incorporació de 

la perspectiva de gènere. 

Atendre projectes que es considerin prioritaris per la seva excepcionalitat. 

Impuls de projectes respectuosos amb el medi ambient i l’entorn cultural del 

municipi. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoure l’equitat i la cohesió social a tot l’alumnat de les escoles d’Argentona , 

repercutint al conjunt de les famílies i comunitat educativa en general. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023:    27.000 €     
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2021 2022 2023  

9.000 €  9.000 €  9.000 €   

☒ Import subvencions dineràries:  9.000 €  anuals  

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS:  9.000 €  anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats)   

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Anual  
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FITXA ANNEX: ESPORTS 

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC ESPORTS  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Promoció esportiva d’aquelles activitats 

regulars que arribin al major nombre 

possible de practicants. 

Promoció dels valors de l’esport tant 

per als practicants com per al públic de 

les activitats esportives. 

Foment de projectes que realitzin 

accions positives per afavorir la pràctica 

esportiva. 

EFECTES ESTRATÈGICS Augmentar la pràctica esportiva, 

cercant la màxima participació dels 

agents implicats. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a entitats esportives 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

330-341-48901 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i clubs esportius d’Argentona inscrits al Registre municipal d’entitats 

ciutadanes 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

 Promoció esportiva 

 Pràctica esportiva 

 Adquisició de material esportiu 

 Activitats extraordinàries 

 Promoció dels valors de l’esport tant per als practicants com per al públic de 

les activitats. 

 Altres projectes esportius 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Promoció esportiva d’aquelles activitats regulars que arribin al major nombre 

possible de practicants. 

Promoció dels valors de l’esport tant per als practicants com per al públic de les 

activitats esportives. 

Foment de projectes que realitzin accions positives per afavorir la pràctica 

esportiva. 

Augmentar la pràctica esportiva, cercant la màxima participació dels agents 

implicats. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  
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SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☒Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 101.700 € 

2021 2022 2023  

31.700 €  35.000 € 35.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 101.700 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie: 

RECURSOS MUNICIPALS:  31.700 anuals € (pel 2021) 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: ESPORTS  

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC ESPORTS Futbol Club Argentona 

(CENTENARI) 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Promoció de projectes i activitats o programes de 

suport a l’esport. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Donar suport econòmic als diferents actes que es 

duran a terme durant l’any 2022 per la celebració 

del centenari del club (1922-2022). 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció Futbol Club Argentona 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

330-341-48918 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitat esportiva Futbol Club Argentona  

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPOSITS O FINALITATS) 

Promoció de projectes i activitats o programes de suport a l’esport en motiu de la 

celebració del Centenari de l’entitat: FUTBOL CLUB ARGENTONA. 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Donar suport econòmic als diferents actes que es duran a terme durant l’any 2022 

per la celebració del centenari del club (1922-2022). 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2022 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2022: 5.000 €       

2021 2022 2023  

0 € 5.000 € 0 €  

☒ Import subvencions dineràries: 5.000€ any 2022 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS 5.000€ any 2022  

 

ALTRES APORTACIONS: 
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☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒ SÍ  

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

 

Periodicitat: Any 2022 
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FITXA ANNEX: JOVENTUT 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC CULTURA I 

JOVENTUT 

La Garrinada 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Fomentar la implicació dels i les joves 

d’Argentona en el seu entorn, i molt 

particularment en la xarxa associativa 

local i en la dinamització de la 

participació juvenil.  

Promocionar  de la implicació dels i les 

joves i la contribució al seu 

desenvolupament d’una manera activa 

i crítica. 

EFECTES ESTRATÈGICS Augmentar la participació juvenil  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa Associació 

Garrinada 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

350-2313-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Associació la Garrinada – joves i públic en general 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

Les principals activitats del col·lectiu Garrinada es focalitzen al voltant de la 

programació, preparació, difusió i realització dels actes de Garrinada els dies 4, 5 

i 6 d’agost, en el marc de la festa major d’estiu de la vila.  

I és que la festa s'ha sostingut principalment des dels seus inicis gràcies al treball 

voluntari i desinteressat de les diferents joves que han anat conformat 

l'assemblea organitzadora de cada edició, així com d'una extensa xarxa de 

col·laboradors. 

L’Associació la Garrinada actualment l’única entitat sense ànim de lucre a 

Argentona dóna resposta a unes necessitats dels i les joves en l’àmbit de l’oci 

nocturn i la cultural. 

L'Associació Garrinada organitza i porta a terme principalment: 

- Concerts per joves les nits del 4 al 6 d’agost 

- Concerts joves i/o familiars les tardes del 4 al 6 d’agost. 

- Sopar popular. 

- Altres activitats esportives, culturals o socials dins els actes de Garrinada (al llarg 

de l’any) 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Augmentar la participació juvenil al nostre Municipi 

Augmentar l’oci alternatiu jove en el municipi   
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TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐Per competència competitiva 

☐Prelació 

☐Prorrateig 

 

☒Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 36.000 € 

2021 2022 2023  

12.000 € 12.000 € 12.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 12.000 € anuals 

☒ Valor subvencions en espècie: 3.500 €  anuals 

RECURSOS MUNICIPALS: 15.500 € anuals 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 

 

  



 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

 

62 

 

FITXA ANNEX: Medi Ambient i Sanitat 

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC MEDI AMBIENT I 

SANITAT 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS Promoció d’activitats, actuacions o 

programes de suport en temàtica 

ambiental i de benestar animal 

EFECTES ESTRATÈGICS Millora del medi ambient i benestar 

animal 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció a entitats mediambientals 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

440-170-48901 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Entitats i associacions sense afany de lucre amb projectes, activitats o actuacions 

de temàtica ambiental. 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

- Coneixement del medi natural. 

- La prevenció d’incendis 

- La promoció del medi ambient i de la conservació de la natura  

- La protecció dels animals, tinença responsable, colònies controlades de 

gats,… 

- Altres projectes ambientals 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Els anteriorment esmentats 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒Per competència competitiva 

☐Prelació 

☒Prorrateig 

 

☐Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 12.000 € 

2021 2022 2023  

4.000 € 4.000 € 4.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 4.000 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie: 
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RECURSOS MUNICIPALS:  4.000 anuals € 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informes - Comissió baremació 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: Medi Ambient i Sanitat 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC Medi Ambient ADF Serra de 

Marina 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS La vigilància forestal per a la prevenció i 

extinció d’incendis als boscos del terme 

d’Argentona 

EFECTES ESTRATÈGICS La prevenció dels incendis forestals 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció nominativa ADF Serra de 

Marina 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

440-170-48902 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Agrupació de  Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

Col·laborar en la elaboració del programa municipal de prevenció d’incendis, així 

com suport en les tasques de vigilància de zones forestals, tant pel que fa al risc 

d’incendi, com d’altres que els puguin afectar negativament (abocaments, 

incivísme,...). Col·laborar en el programa de Vigilància Complementaria i en 

general en totes les actuacions en prevenció d’incendis forestals 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Els anteriorment esmentats 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023 

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐Per competència competitiva 

☐Prelació 

☐Prorrateig 

 

☒Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 4.050 € 

2021 2022 2023  

1.350 € 1.350 € 1.350 €  

☒ Import subvencions dineràries: 1.350 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie: 

RECURSOS MUNICIPALS:  1.350 € anuals  

ALTRES APORTACIONS: 
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☐ NO 

☒ SÍ 

De: Altres ajuntaments i administracions 

Import: a concretar 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIARIS 

☒SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒Prepagable (pagament anticipat) 

☐Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: Informe Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA  

 

ÀMBIT TEMÀTIC PROMOCIÓ  

ECONÒMICA 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Donar resposta a les necessitats 

sociolaborals del municipi, amb l’objectiu 

d’afavorir l’ocupació, promoure la creació 

d’empreses i facilitar el desenvolupament 

del teixit comercial i empresarial del 

municipi. 

La finalitat d’aquest programa de 

subvencions és fomentar la iniciativa 

privada en activitats que redundin en 

benefici de la comunitat. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Facilitar el desenvolupament del teixit 

comercial i empresarial del municipi 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Línia A:  Subvencions per al foment de 

l’ocupació   

 Subvencions destinades a empreses 

que contractin, per un període mínim 

de 6 mesos, persones aturades 

empadronades al municipi inscrites 

com a demandants d’ocupació al SOC.  

Línia B:  Subvencions per al foment de 

l’autoocupació i l’inici de nova activitat 

econòmica  

 Subvencions destinades a persones 

desocupades que iniciïn una nova 

activitat econòmica com a treballadors 

autònoms (empresaris i empresàries 

individuals). 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

 

363-241-47000 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

- Empreses que contractin, per un període mínim de 6 mesos, persones 

aturades empadronades al municipi. 

- Persones desocupades que iniciïn una nova activitat econòmica com a 

treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals). 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

- Incentivar la contractació de persones aturades empadronades al municipi  
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- Incentivar l’autoocupació i la creació d’empreses al municipi 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Els esmentats anteriorment (contractació i creació d’empreses) 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☒ Prorrateig 

 

☐ Per concessió directa 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 105.000 € 

2021 2022 2023  

35.000 € 35.000 € 35.000 €  

☒ Import subvencions dineràries: 35.000 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie:  

RECURSOS MUNICIPALS: 105.000 Euros  

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Informes previs – seguiment tècnic 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: SOLIDARITAT - COOPERACIÓ 

 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA  

 

ÀMBIT TEMÀTIC SOLIDARITAT - COOPERACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Donar suport a activitats, actuacions o 

programes de suport en l’àmbit de la Justícia 

Global i la Cooperació Internacional  

EFECTES ESTRATÈGICS  - Desenvolupament local, humà i sostenible  

- Promoció i el desenvolupament de 

persones i comunitats, en particular de les 

dones i nenes. 

- Immigració i desenvolupament 

- Visualitzar les desigualtats entre els països 

del Sud i del Nord fomentar els valors de 

solidaritat i la incorporació de la perspectiva 

de gènere i LGTBI.  

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvencions en règim de concurrència 

competitiva per finançar projectes i/o 

activitats en l’àmbit de la cooperació 

internacional  

 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48908 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Organitzacions no governamentals, persones jurídiques sense afany de lucre que 

treballin en el camp de la justícia global, cooperació internacional i educació per a 

la justícia global 

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

- Afavorir la participació activa dels actors locals: institucionals, econòmics i 

socials. 

- Afavorir la identitat històrica i cultural i evitar actuacions tendents a 

generar o reforçar relacions de dependència amb els països 

desenvolupats.  

- Fomentar valors de solidaritat i la incorporació de la perspectiva de gènere 

i LGTBI.  

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament, coherents amb les 

línies estratègiques de treball, així com a projectes de sensibilització, a la Vila, que 

visualitzin les desigualtats entre els països. 

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021, 2022 i 2023  
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SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☒ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☒ Prorrateig 

 

☐ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021-2023: 35.100 €      

2021 2022 2023  

11.700 € 11.700 € 11.700 €  

☒ Import subvencions dineràries: 11.700 Euros / Any 

☐ Valor subvencions en espècie:  

RECURSOS MUNICIPALS: 11.700 Euros / Any 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 

☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☒ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☐ NO 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents  ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Nombre de sol·licituds presentades - Nombre de persones que se’n beneficien   

Tipologia de les accions realitzades - Nombre de llocs de treball generats 

Nombre d’alumnat  escolaritzat – Comissió de baremació 

Periodicitat: Anual 
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FITXA ANNEX: SOLIDARITAT - COOPERACIÓ 

 

RÈGIM DIRECTA EXCEPCIONAL PER EMERGÈNCIA SOCIAL 

 

ÀMBIT TEMÀTIC EMERGÈNCIA SOCIAL  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Donar suport a situacions d’emergència  

provocats per catàstrofes naturals o 

conflictes bèl·lics. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Pal·liar els efectes humanitaris  més 

immediats  provocats pels conflictes 

bèl·lics i  les catàstrofes naturals. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

 Emergència Social 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48920 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Finançar situacions d’emergència humanitària i naturals.  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

Donar suport a la pèrdua dels  recursos habituals per mantenir  una vida digna 

(treball, habitatge, recursos alimentaris...). 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Garantir unes condicions de vida dignes davant de situacions d’emergència  

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Anys  2022 i 2023  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2022 i 2023:  5.400 € 

 2022 2023  

 2.700 € 2.700 €  

☒ Import subvencions dineràries: 2.700 € anuals 

☐ Valor subvencions en espècie:  

 

RECURSOS MUNICIPALS: 2.700 € anuals 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☒ NO 
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☐ SÍ 

De:  

Import:  

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☐ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☒ NO 

 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Nombre de persones que se’n beneficien 

Tipologia de les accions realitzades. 

Control tècnic 

 

Periodicitat: Anualitat 
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FITXA ANNEX: SOLIDARITAT - COOPERACIÓ 

 

RÈGIM DIRECTA NOMINATIVA 

 

ÀMBIT TEMÀTIC COOPERACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT  

Fons Català 

Cooperació 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  Donar suport a situacions d’emergència  

provocats per catàstrofes naturals o 

conflictes bèl·lics. 

EFECTES ESTRATÈGICS  Pal·liar els efectes humanitaris  més 

immediats  provocats pels conflictes 

bèl·lics i  les catàstrofes naturals. 

 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ 

Subvenció Fons Català Cooperació – 

Emergència Social 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI 

340-231-48920 

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per finançar situacions 

d’emergència humanitària i naturals.  

OBJECTIUS/EFECTES/TERMINI DE CONSECUCIÓ 

OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS) 

Donar suport a la pèrdua dels  recursos habituals per mantenir  una vida digna 

(treball, habitatge, recursos alimentaris...). 

EFECTES (RESULTATS ESPERATS) 

Garantir unes condicions de vida dignes davant de situacions d’emergència  

TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Any 2021  

SISTEMA DE CONCESSIÓ 

☐ Per competència competitiva 

☐ Prelació 

☐ Prorrateig 

 

☒ Per concessió directa 

 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 

 

TOTAL COSTOS PREVISIBLES 2021: 2.700 € 

2021    

2.700 €  

 

  

☒ Import subvencions dineràries: 2.700 Euros / Any 2021  

☐ Valor subvencions en espècie:  
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RECURSOS MUNICIPALS: 2.700 Euros / Any 

 

ALTRES APORTACIONS: 

☐ NO 

☒ SÍ 

De: Quota Fons Català de Cooperació 

Import: 1.000 € 

COFINANÇAMENTS DELS BENEFICIÀRIS 

☐ SÍ (mínim 50% del cost de l’actuació subvencionada excepte per motius 

justificats) 

☒ NO 

 

MODALITAT DE PAGAMENT 

SUBVENCIÓ DINERÀRIA 

☒ Prepagable (pagament anticipat) 

☐ Postpagable 

BASES REGULADORES 

☒Existents (Ordenança Subvencions) ☐No existents 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTINUA 

Indicadors: 

Nombre de persones que se’n beneficien 

Tipologia de les accions realitzades 

 Control tècnic 

 

Periodicitat: anual 

 

 

 

 

 

 

 


