Pla estratègic de subvencions 2016-2019
AJUNTAMENT DE PALAMÓS
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Preàmbul
L’Ajuntament de Palamós, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un
instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té
encomanades.

Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la normativa
referent a l’estabilitat pressupostària (Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera) és necessari traslladar els seus principis rectors als diferents components del
Pressupost municipal.

El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de
transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en
compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència.
En compliment des les esmentades normes, les Administracions Públiques han de publicar l’import,
objectiu o finalitat i beneficiaris de les subvencions i ajuts públics concedits, entre d’altres extrems.

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

En aquesta línia de millora de l’eficàcia, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions que introdueix una connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir,
amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, amb l’objectiu darrer d’adequar les
necessitats públiques a satisfer mitjançant subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb
caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual.
La naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és, per tant, la d’instrument de gestió de caràcter
programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de l’Ajuntament de
Palamós, sense incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions. La
seva efectivitat quedarà condicionada a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent,
entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici.

L’aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi cap tipus de
dret en favor de potencials entitats i/o persones beneficiàries que no podran exigir indemnitzacions o
compensacions cas que el Pla no es desenvolupi en la pràctica en els seus propis termes, sinó que,
qualsevol cas, és una guia que, dins del marc normatiu preestablert, fixa la línia a seguir per la
corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general.
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment a través
del control i l’avaluació d’objectius per tal d’assegurar que aquelles línies de subvencions que no
assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o que siguin inadequades al nivell de recursos
invertits puguin ser modificades o substituïdes per d’altres, més eficaces i eficients o, en el seu cas,
eliminades.
En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la
seva justificació. Aquest fet, al qual se sumen els instruments d’avaluació necessaris, permetrà el
perfeccionament dels programes establerts, la correcció de les desviacions que s’observin i l’establiment
de noves línies d’actuació.

Tot això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer front a situacions
d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir associades a la situació econòmica actual
i/o futura. Per altra banda, aquest Pla Estratègic de Subvencions aspira a ser el nexe d’unió entre la fase
d’assignació dels recursos públics i la fase d’execució de les polítiques socials per tal de garantir els
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principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en
l’assoliment dels objectius fixats, així com eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla estratègic serà necessària la
consignació pressupostària corresponent en el Pressupost municipal anual i quedarà condicionada al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Per tant, mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic
establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que disposa que
“els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”.
Desenvolupa l’esmentada norma el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions, que en el seu article 10.1 estableix que “els plans
estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques
que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat pública”
Tanca el marc normatiu general, a nivell local, de les subvencions concedides per l’Ajuntament de
Palamós:

 L’Ordenança general de subvencions, publicada en el BOP de Girona, número 137, en data
19 de juliol de 2005.
 Les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada exercici.

El present Pla té una primera part dispositiva genèrica i estàtica, que serveix a la seva projecció
plurianual, i una segona part, corresponent a cada exercici en concret, de caràcter dinàmic, que
s’identifica a través d’Annexos, en la que en el primer any de vigència del Pla el compromís de
programació queda referit a l’any 2016, i que anirà variant a mida que transcorrin els exercicis que
comprèn aquest Pla.
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Disposicions Generals
Article 1. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per a la seva consecució.

L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Palamós per al període 2016-2019 s’ajustarà
a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i avaluades les línies inicials
aprovades i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin al llarg de l’articulat del mateix.
Respecte el termini necessari per a la consecució de les diferents línies de subvencions, es regularà de
forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o en el conveni regulador.
Article 2. Principis

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





Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i
permetran el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques socials.
Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la
subvenció.
Objectivitat, igualtat i no discriminació.
Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada
programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o
pressupostàries establertes.

Article 3. Naturalesa jurídica

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Palamós té caràcter programàtic i el seu contingut
no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial beneficiari podrà exigir indemnització o
compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes.
Article 4. Àmbit d’aplicació

El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de Palamós, entenent-se
com a tals, totes les disposicions dineràries realitzades per l’Ajuntament de Palamós, a favor de
persones públiques o privades, i que compleixin els següents requisits:





Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions
materials i formals que haguessin establert.
Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una
activeu d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

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

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

Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i les bases reguladores de
la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests objectius.
Article 6. Modalitats de concessió

Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:
a)

En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de
subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades
conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria.

b) Concessió directa, en els casos següents:





Previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de Palamós. Les
modificacions pressupostàries realitzades que tinguin per objecte establir subvencions
nominatives comportaran l’obligació de modificar el present Pla estratègic, havent-se
de definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema d’avaluació i
control de cadascuna d’elles.
Les que vinguin imposades per normes de rang legal.
Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.

Article 7. Beneficiaris i matèries respecte les que s’establiran subvencions

L’Ajuntament de Palamós concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o a través de la
signatura de convenis de col·laboració, a favor de persones, associacions o Entitats privades amb la
finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social per a promoure la
consecució de fins públics atribuïts a la competència local.
Les matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions són:










Alcaldia
Acció social
Cultura i patrimoni
Esport
Joventut
Promoció Econòmica
Solidaritat i Cooperació
Turisme
Urbanisme

Article 8. Modificació del Pla

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

Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que aconsellessin
adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic s’entendrà modificat
automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà mitjançant les
modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en matèria d’Hisendes Locals,
respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius i mitjans i
sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment.
Article 9. Seguiment i efectes

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

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels programes,
existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o d’aquell que sigui
adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i
eficients o podran ser eliminades.
Article 10. Avaluació

L’informe d’avaluació dels objectius prevists al Pla estratègic de subvencions a realitzar per cada àrea
s’haurà de fer arribar a la Intervenció dins dels 2 primers mesos de l’exercici següent objecte de
l’avaluació.

El contingut d’aquest document recollirà els resultats obtinguts amb els programes de subvencions que
s’han desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat, així com les repercussions
pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix, recollirà les propostes de modificació
que es considerin adients per a l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i programes de
subvencions proposats.
Article 11. Entrada en vigor

Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 entrarà en vigor una vegada sigui aprovat per l’Alcalde
President o la Junta de Govern Local en cas de la seva delegació per part de l’Alcaldia, i publicat a la
plana web municipal.
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Annex I: Quadre resum d’objectius estratègics
ÀREA

Acció social

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
Foment de les
iniciatives i accions
de prevenció
Foment de la
participació social
de la gent gran
Millora de la
qualitat de vida de
les persones
necessitades
Suport
socioeducatiu a les
famílies amb infants
en situació de risc
Cobertura de
necessitats bàsiques
(alimentació)

Foment de la
col·laboració privada
en la realització
d’activitats adreçades
a persones amb
discapacitat o
malalties
oncològiques

Ajut a persones amb
escassa capacitat
econòmica

Cultura i
Patrimoni

Foment d’activitats
culturals

PROGRAMES
Programa 1: Desenvolupament d’activitats
preventives adreçades a la població en general
Programa 1: Propiciar la participació activa i la
implicació social del col·lectiu de gent gran de
Palamós

Turisme

Solidaritat i
Cooperació

Foment d’activitats
esportives

Captació d’escales
de creuers turístics i
desenvolupament
del port
Dinamització del
teixit empresarial de
comerç i turisme
Promoció de l’oferta
gastronòmica de les
tavernes a Palamós
Foment de la
cooperació i
solidaritat en el
municipi

Concessió
directa

CAPÍTOL
PRESSUPOST

CRÈDITS
INICIALS (€)

41.000,00

Programa 1: Ajuts directes a persones necessitades

Concessió
directa

75.000,00

Programa 1: Donar suport socioeducatiu a famílies
amb infants en situació de risc

Concessió
directa

Programa 1: Distribució d’aliments entre la
població de Palamós en situació de necessitat

Concessió
directa

Programa 1: Conveni Vimar
Programa 2: Conveni Afatram
Programa 3: Conveni Fundació Oncolliga
Programa 1: Subvenció per a persones amb
escassa capacitat econòmica

Programa 1: Conveni amb Associació Carnaval
Palamós
Programa 2: Conveni amb Agrupació Sardanista
Costa Brava de Palamós
Programa 3: Conveni amb Associació Joventuts
Musicals de Palamós

Programa 4: Conveni amb la Xarxa d’Espectacles
infantils i Juvenils de Palamós
Programa 6: Conveni amb l’Associació de
Carrossaires de Palamós
Programa 1: Ajuts a entitats esportives
Programa 2: Ajuts a les AMPA i associacions
esportives escolars (secció esportiva)
Programa 3: Esportistes d’alt nivell i d’elit
Programa 4: MIC (Mediterranean International
Cup)
Programa 5: Curs escolar d’iniciació a la vela
Programa 6: Curs escolar d’iniciació a l’escalada
Programa 7: Conveni amb el Palamós CF

IV

11.000,00

Concurrència
competitiva

50.000,00
27.000,00
25.400,00
IV

Concurrència
competitiva

6.000,00

Recursos propis

4.600,00

92.200,00

Concurrència
competitiva

20.000,00
IV

4.000,00
6.000,00

27.500,00
1.800,00
16.500,00

Recursos propis

5.000,00
Concessió
directa

IV

Programa 1: Conveni associació de tavernes de
Palamós

Programa 1: Subvencions a les entitats i ONG
inscrites en el cens d'entitats de l'Ajuntament de
Palamós i que participin en la Taula Palamós
Solidari

8.500,00

23.900,00

Concessió
directa

Concessió
directa

Recursos propis

36.000,00

Programa 1: Conveni Costa Brava Cruise Ports
Programa 1: Conveni FECOTUR

46.000,00

Concessió
directa

Concessió
directa

FINANÇAMENT

15.000,00

Concessió
directa

Programa 5: Suport a l’associacionisme local per a
la realització d’activitats culturals

Esport

MODALITAT
CONCESSIÓ

15.000,00

Recursos propis

1.000,00
Concurrència
competitiva

IV

27.900,00

Recursos propis
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Joventut

Prevenció i educació
de la salut dels joves
del municipi

Urbanisme

Fomentar la
rehabilitació de
façanes

Programa 1: Rehabilitació de façanes

Alcaldia

Fomentar les
activitats socials

Programa 1: Activitats promogudes per entitats i
associacions de cara a la dinamització comunitària i
la cohesió social

Programa 1: Promoció d’hàbits Saludables

Concessió
directa

IV

7.500,00

Recursos propis

Concurrència
competitiva

VII

15.000,00

Recursos propis

Concessió
directa

IV

1.800,00

Recursos propis
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT DE LES INICIATIVES I ACCIONS DE PREVENCIÓ
Cost previsible:
15.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Desenvolupament d’actuacions preventives adreçades a la població en general
Potenciar els programes adreçats a millorar la situació de les persones
més vulnerables.
Promoure la solidaritat i els valors humanitaris en el municipi
Objectius específics:

Potenciar l’àmbit de la Cooperació Internacional

Potenciar les accions de prevenció i intervenció en socors i emergències
Promoure el Voluntariat

Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Col·laboració en matèria de serveis de prevenció i assistència sanitària
amb ambulància
Creu Roja

Nombre d’actes pactats per a realitzar serveis preventius
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LA GENT GRAN
Cost previsible:
41.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Propiciar la participació activa i la implicació social del col·lectiu de la gent gran de
Palamós
Objectius específics:
Destinataris:
Indicadors d’avaluació

Col·laboració amb l’Associació de la Gent Gran de Palamós per dur a
terme el programa d’activitats de lleure, culturals i socials del col·lectiu de
la gent gran de Palamós.
Associació Gent Gran de Palamós

Nombre de persones que hi participen
Nombre d’activitats realitzades
Valoració del col·lectiu que hi participa
Nombre de participants per tipologia d’activitat
Nombre de noves incorporacions a l’Associació de la Gent Gran
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE PERSONES NECESSITADES
Cost previsible:
75.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Ajuts directes a persones necessitades

Objectius específics:

Afavorir una millora de la qualitat de vida d'aquelles persones o grups
familiars que reben l'ajut.
Evitar i/o retardar situacions extremes a tot nucli familiar.
Mantenir l'usuari en el seu medi amb les garanties suficients d'una
integració a l'entorn.
Cobrir la necessitat social sobrevinguda

Destinataris:

Persones o famílies que es trobin en una situació econòmica precària i no
puguin fer front a les despeses mínimes per tal de garantir unes condicions
bàsiques per al normal desenvolupament de les activitats diàries

Indicadors d’avaluació:

Nombre de persones i/o famílies destinatàries en relació a ajuts de lloguer,
transport, de subministres, farmàcia, etc.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: SUPORT SOCIOEDUCATIU A LES FAMÍLIES AMB INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC
Cost previsible:
46.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Donar suport socioeducatiu a famílies amb infants en situació de risc

Objectius específics:
Destinataris:
Indicadors d’avaluació:

Organitzar un centre de dia (centre obert) per a infants
Donar suport a la tasca dels centres escolars, dels professionals d’Acció
Social i d’altres serveis especialitzats
Treballar des de la quotidianitat dels infants els diferents àmbits que
constitueixen la seva personalitat
Compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses
Infants del municipi que estan en situació de risc social
Nombre d’infants atesos
Nombre de coordinacions amb serveis educatius
Grau de satisfacció dels infants i les famílies
Nombre d’activitats i tallers realitzats
Nombre d’infants beneficiaris del casal d’estiu
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: COBERTURA DE NECESSITATS (DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS)
Cost previsible:
36.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Distribució d’aliments entre la població de Palamós en situació de necessitat
Propiciar l’atenció adequada a les persones en situació de risc
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Realitzar accions de suport i promoció social de les persones i famílies de
Palamós que es trobin en risc o en situació de pobresa o exclusió social

Ajudar a cobrir les necessitats puntuals i concretes d’alimentació i si és
possible d’higiene, tot fomentant un consum responsable, saludable i
econòmicament sostenible
Persones i famílies de Palamós que es trobin en risc, en situació de pobresa
o exclusió social
Nombre de persones ateses
Nombre de tones d’aliments repartides
Nombre d’actuacions de formació i suport realitzades

13

Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el
present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ACCIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT DE LA COL·LABORACIÓ PRIVADA EN LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADREÇADES A PERSONES AMB DISCAPACITATS O MALALTIES ONCOLÒGIQUES
Cost previsible:
11.000 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Conveni Vimar
Programa 2: Conveni Afatram
Programa 3: Fundació Oncolliga
Conveni VIMAR: Promoure la col·laboració de la iniciativa privada en la
realització d’activitats d’estiu adreçades al col·lectiu de persones amb
discapacitat
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Conveni Afatram: Promoure la col·laboració de la iniciativa privada en la
realització d’activitats culturals d’interès públic adreçades al col·lectiu de
disminuïts psíquics per millorar la seva qualitat de vida
Conveni Fundació Oncolliga: Promoure la col·laboració de la iniciativa
privada en la realització d’activitats socials d’interès públic adreçades al
col·lectiu de malalts oncològics.
Persones amb discapacitat o amb malaltia oncològica
Conveni VIMAR: Nombre de persones ateses
Conveni AFATRAM:
Nombre de persones ateses
Nombre d’activitats realitzades
Conveni Fundació Oncolliga:
Nombre de persones ateses
Nombre d’activitats realitzades
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Annex II: Fitxes de Programes
El fet subvencionable pel Departament de Serveis econòmics de Palamós, emmarcades en el present Pla
Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2017,
referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, si fos
el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut, per
tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses
línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada
exercici.
ÀREA: SERVEIS ECONÒMICS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: AJUT A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA
Cost previsible:
50.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 1: Subvenció per a persones amb escassa capacitat econòmica
Objectius específics:
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Alleugerir les càrregues econòmiques de les persones del municipi que
pateixen una situació econòmica desfavorida

Ciutadans de Palamós amb escassa capacitat econòmica (ingressos anuals
dels membres que formen la unitat familiar que no superin en dues vegades
i mitja l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’any en
curs)
Nombre de beneficiaris que s’han pogut acollir a la subvenció
Nombre de sol·licituds desestimades
Motius de desestimació de sol·licituds
Nombre de beneficiaris per tram de subvenció
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les
subvencions
Evolució del nombre de beneficiaris que s’han pogut acollir a la subvenció
respecte l’any anterior
Evolució del nombre de sol·licituds desestimades respecte l’any anterior
Evolució del nombre de beneficiaris per tram de subvenció respecte l’any
anterior
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut organització Carnaval
Cost previsible:
27.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 1: Conveni amb Associació Carnaval de Palamós

Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Vetllar per a la continuïtat de les festes que formen part del patrimoni
festiu català.

Reforçar la cohesió i el sentit de pertinença a la comunitat.
Fomentar la participació ciutadana.
Palamosins i visitants

1. Grau d’acompliment del programa obligatori valorat en un màxim de 120
punts.
2. Nombre d’activitats de Carnaval, no de programa obligatori, realitzades
entre la Presentació del Carnestoltes i el dia de l’Enterrament.
3. Nombre d’activitats inèdites o recuperades amb anterioritat superior a 5
anys realitzades, entre la Presentació del Carnestoltes i el dia de
l’Enterrament.
4. Nombre d’entitats que han col·laborat en realització d’activitats de
Carnaval realitzades, entre la Presentació del Carnestoltes i el dia de
l’Enterrament.
5. Nombre d’imatges del Carnaval 2017 lliurades en concepte d’arxiu.
6. Nombre d’accions realitzades per a la difusió del Carnaval 2017.
7. Nombre de participants al concurs del cartell del Carnaval 2017.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut programació de sardanes i havaneres
Cost previsible:
25.400,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 2: Conveni amb l’Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós

Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Vetllar per a la continuïtat de la sardana com element singular dins el Cicle
Festiu que conforma el patrimoni immaterial català en compliment del
DECRET 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

Protegir i promocionar la sardana com a manifestació cívica i fet social i
cultural de participació comunitària que ajuda a reforçar la cohesió i el
sentit de pertinença a la comunitat.
Divulgar la sardana i l’havanera.
Palamosins i visitants

1.Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any a Palamós.
2. Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any fora del municipi.
3. Nombre de participants en les activitats adreçades al públic.
4. Nombre d’accions que tinguin continuïtat en el temps.
5. Nombre de propostes noves a Palamós.
6. Nombre d’ accions que potenciïn la recuperació, la difusió del patrimoni
cultural de Palamós.
7. Singularitat en l’activitat cultural palamosina per iniciativa d’una entitat
palamosina, única, exclusiva de l’entitat.
8. Nombre d’accions de formació.
9. Nombre de propostes que complementin aspectes de l’oferta de difusió
cultural generada des de l’Ajuntament.
10. Nombre d´’entitats del municipi que hagin col·laborat en les propostes
de l’ASCB.
11. Nombre d’accions de participació de l’ASCB en festes locals i actes
generals a petició de l’Ajuntament.
12. Nombre de socis de l’entitat.
13. Finançament diversificat.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut programació de música
Cost previsible:
8.500,00 euros
Modalitat de concessió:
Concessió directa
Programa 3: Conveni amb l’Associació Joventuts Musicals de Palamós

Facilitar als ciutadans de Palamós el consum en el seu propi municipi de
productes professionals de música en viu.
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat per la música entre
totes les franges de públic: nens, joves i adults.
Difondre propostes de diferents gèneres de música catalana a través d’una
programació estable variada i per a tots els públics: clàssica, antiga,
contemporània, concerts familiars, jazz, musicals, música i cinema,
popular, músiques del món, noves músiques d’arrel...
Palamosins i visitants

1. Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any a Palamós.
2. Nombre de participants, públic.
3. Nombre d’accions que tinguin continuïtat en el temps.
4. Nombre de propostes noves a Palamós.
5. Nombre d’accions que potenciïn la recuperació, la difusió del patrimoni
cultural de Palamós.
6. Singularitat en l’activitat cultural palamosina, exclusivitat de l’entitat.
7. Nombre d’accions de formació.
8. Nombre de propostes que complementin aspectes de l’oferta de difusió
cultural generada des de l’Ajuntament (programació).
9. Nombre d’entitats del municipi que hagin col·laborat en les propostes de
JMP.
10. Nombre d’accions de participació en festes locals i actes generals a
petició de l’Ajuntament.
11. Nombre de socis de l’entitat.
12. Finançament diversificat.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut programació familiar d’arts escèniques
Cost previsible:
6.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 4: Conveni amb la Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de Palamós

Fomentar l’interès, el coneixement, el respecte i la sensibilitat per les arts
escèniques en viu des de petits.

Objectius específics:

Divulgar els diferents gèneres de les arts en viu: teatre, dansa, màgia, circ,
pallassos.
Formar i fidelitzar públic.

Fomentar l’esperit crític dels més petits.
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Potenciar les activitats de caràcter familiar.
Palamosins i visitants

1. Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any a Palamós.
2. Nombre de participants en les activitats adreçades al públic.
3. Nombre d’accions que tinguin continuïtat en el temps.
4. Nombre de propostes noves a Palamós.
5. Nombre d’accions que potenciïn la recuperació i la difusió del patrimoni
cultural de Palamós.
6. Singularitat en l’activitat cultural palamosina, exclusivitat de l’entitat.
7. Nombre de propostes que complementin aspectes de l’oferta de difusió
cultural generada des de l’Ajuntament (programació).
8. Nombre d’entitats del municipi que hagin col·laborat en les propostes de
la Xarxa.
9. Nombre d’accions de participació en festes locals i actes generals a
petició.
10. Nombre de socis de l’entitat.
11. Finançament diversificat.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut a activitats culturals en l’àmbit de: les Arts escèniques, la Música, la
Cultura popular i tradicional, les Arts visuals i plàstiques, les AMPAs i les Activitats socioculturals
Cost previsible:
23.900,00 euros
Modalitat de concessió:
Concurrència competitiva
Programa 5: Suport a l’associacionisme local a partir d’una convocatòria oberta de subvencions a
entitats que fan activitats culturals al municipi de Palamós

Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Col·laborar amb la creació i la difusió artística en matèria de teatre,
música, dansa, arts visuals i plàstiques... promogudes per entitats del
municipi.
Col·laborar a fomentar la cultura popular i tradicional catalana
promoguda per entitats dels municipi.
Fomentar la participació ciutadana.
Palamosins i visitants

1. Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any a Palamós.
2. Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any fora del municipi.
3. Nombre de participants en les activitats adreçades al públic.
4. Nombre d’accions que tinguin continuïtat en el temps.
5. Nombre de propostes noves a Palamós.
6. Nombre d’ accions que potenciïn la recuperació, la difusió del
patrimoni cultural de Palamós.
7. Singularitat en l’activitat cultural palamosina per iniciativa d’una
entitat palamosina, única, exclusiva de l’entitat.
8. Nombre d’accions de formació.
9. Nombre de propostes que complementin aspectes de l’oferta de
difusió cultural generada des de l’Ajuntament (programació).
10. Nombre d´’entitats del municipi que hagin col·laborat en les
propostes.
11. Nombre d’accions de participació en festes locals i actes generals a
petició de l’Ajuntament.
12. Nombre de socis de l’entitat.
13. Finançament diversificat.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CULTURA I PATRIMONI
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Ajut a carrosses per desfilades
Cost previsible:
4.600,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 6: Conveni amb l’Associació de Carrossaires de Palamós
Objectius específics:
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Garantir la seguretat de les desfilades: tant dels participants com del públic
assistent.
Fomentar la celebració de les festes tradicionals.
Potenciar les activitats de caràcter participatiu.

Colles de Carnaval de Palamós que integren l’Associació Cultural de
Carrossaires

1. Nombre de carrosses o plataformes que han participat al Carnaval 2017.
2. Nombre de participants.
3. Nombre d’accions de les carrosses o plataformes que tinguin continuïtat
en el temps.
4. Nombre de propostes noves a Palamós.
5. Exclusivitat de l’activitat per part l’entitat.
6. Nombre de socis de l’entitat.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
92.200,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 1: Ajuts a entitats esportives
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva , la
seva divulgació i pràctica a través del Programa d’Activitats Esportives de
la Vila que s’organitza des del Departament d’Esports de l’Ajuntament i
que s’impulsa i es realitza amb conveni amb les entitats, associacions i
fundacions esportives.
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de la població , especialment
en l’esport federat.

Fomentar, impulsar i col·laborar en l’organització esportiva i
administrativa de tota classe d’iniciatives esportives públiques i/o privades
de caràcter local com externes.
Des del Departament d’Esports es treballa en equip i de forma consensuada
amb les entitats, associacions i fundacions esportives que fa possible
juntament amb la població civil que l’esport palamosí avanci, millori i
progressi any rere any amb pas ferm i segur.
Entitats, associacions i fundacions esportives.

Cens d’esportistes federats i puntualment a nivell escolar i de lleure
Cens municipal del registre d’entitats i associacions esportives.
Programes esportius i activitats esportives a desenvolupar i realitzades.
Esdeveniments esportius realitzats d’àmbit local, provincial, nacional,
estatal, internacional...
Esports adaptats.
Formació tècnica dels entrenadors.
Despeses de l’activitat de les entitats, associacions i fundacions esportives.
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost de les entitats,
associacions i fundacions esportives.
Altres ajuts i subvencions d’estaments oficials: Consell, Diputació,
Generalitat... i privats: patrocinadors, col·laboradors ...
Ús instal·lacions municipals.
Ús instal·lacions pròpies o de lloguer.
Esportistes d’alt nivell provinents de les entitats, associacions i fundacions
esportives.
Ajut de finançament amb desplaçaments, fitxes, revisions mèdiques...
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
20.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 2: Ajuts a les AMPA (secció esportiva)

Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva , la
seva divulgació i pràctica a través del Programa d’Activitats Esportives de la
Vila que s’organitza des del Departament d’Esports de l’Ajuntament i que
s’impulsa i es realitza amb conveni amb les AMPA (secció esportiva).
Fer arribar l’esport a tota la piràmide d’edat de la població , especialment a
nivell escolar i puntualment a nivell federat, tenint en compte que la
pràctica de l’esport ha de ser la de promoció, esdevenint la competició un
mitjà i no una fi.
Fomentar, impulsar i col·laborar en l’organització esportiva i administrativa
de tota classe d’iniciatives esportives públiques i/o privades de caràcter
local com externes.
Des del Departament d’Esports es treballa en equip i de forma consensuada
amb les AMPA (secció esportiva) que fa possible juntament amb la població
civil que l’esport palamosí avanci, millori i progressi any rere any amb pas
ferm i segur.
AMPA (secció esportiva)

Cens d’esportistes escolars i , puntualment federats.
Cens municipal del registre d’entitats i associacions esportives.
Programes esportius i activitats esportives a desenvolupar i realitzades.
Esdeveniments esportius realitzats d’àmbit local, provincial, nacional,
estatal, internacional...
Esports adaptats.
Formació tècnica dels entrenadors.
Despeses de l’activitat de les AMPA (secció esportiva).
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost de les AMPA
(secció esportiva).
Altres ajuts i subvencions d’estaments oficials: Consell, Diputació,
Generalitat... i privats: patrocinadors, col·laboradors...
Ús instal·lacions municipals.
Ús instal·lacions pròpies o de lloguer.
Ajut de finançament amb desplaçaments, fitxes, revisions mèdiques...
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
4.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 3: Esportistes d’alt nivell i d’elit
Objectius específics:
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Donar suport a aquells esportistes que estiguin empadronats/des al
municipi i/o que pertanyin a un club local.

Promocionar el nom del municipi a través de la seva imatge.
Esportistes d’alt nivell i d’elit.
Cens d’esportistes d’alt nivell i d’elit.
Esports adaptats.
Estar en possessió de la llicència federativa.
No tenir la consideració d’esportista professional.
No dependre d’un Centre d’alt Rendiment (CAR) en concepte de beca,
residència o d’altres d’aquest tipus.
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost.
Altres ajuts i subvencions d’estaments oficials: Consell, Diputació,
Generalitat... i privats: patrocinadors, col·laboradors...
Ús instal·lacions municipals.
Ús instal·lacions pròpies o de lloguer.
Ajut de finançament amb desplaçaments, fitxes, revisions mèdiques...
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
6.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 4: MIC (Mediterranean Internacional Cup)

Objectius específics:
Beneficiari:
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Promoció de la vila a nivell nacional i internacional a través d’un dels
esdeveniments esportius més multitudinaris i internacionals celebrats a
Palamós, destacant-ne l’impacte social i econòmic que suposa per la vila.
Promocionar del nom del municipi a través del torneig.
Agrupació Esportiva MicFootball

3.500 esportistes participants i equips de futbol de tot el món en categories
de promoció (aleví, infantil, cadet i juvenil masculí), absoluta femení i
adaptats.
Esports adaptats.
Raons d’interès públic, social i econòmic envers la població palamosina.
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost.
Altres ajuts i subvencions d’estaments oficials: Consell, Diputació,
Generalitat... i privats: patrocinadors, col·laboradors...
Ús instal·lacions municipals.
Ús instal·lacions foranes.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
27.500,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 5: Curs Escolar d’Iniciació a la Vela

Objectius específics:

Beneficiari:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Dotar totes les escoles de Palamós d'una eina didàctica complementària
que permeti difondre el coneixement del medi marí, mitjançant la pràctica
de la navegació a vela, i a l'hora implicant de manera directa o bé indirecta
altres disciplines que s'aniran entrellaçant ja sigui l'educació física, la
meteorologia, les matemàtiques (navegació sobre una carta, o com es
munta un camp de regates), la tecnologia (taller de nusos, construcció
d'una embarcació de fusta o fibra, construcció d'una vela), la llengua
materna o bé estrangera (nomenclatura en català i en altres idiomes), la
història marítima del poble (cabotatge a Palamós), el medi ambient
(contaminació), la física (per què naveguen els vaixells de vela, composició
de forces)...
Accessibilitat i coneixença per a tots els nois i noies palamosins de l’esport
de la vela.
Club de Vela Palamós

Alumnes de 6è curs de primària dels centres escolars de la vila: Escola
Vedruna, Escola La Vila, Escola Vila-romà, Col·legi la Salle i CEE Els Àngels.
Programa d’activitat esportiva adaptada.
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost.
Els nois i les noies assoleixen el que dins de l'Escola Catalana de Vela
correspon al primer nivell d'iniciació -nivell groc- reglat per la Federació
Catalana de Vela.
Participació de 210-220 alumnes (segons els alumnes inscrits al curs 20152016).
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
1.800,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 6: Curs Escolar d’Iniciació a l’Escalada

Objectius específics:

Beneficiari :
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Dotar als alumnes de totes les escoles de Palamós d'una eina didàctica
complementària que permeti difondre uns coneixements i unes capacitats
que els permetin practicar l’escalada amb seguretat adquirint unes nocions
bàsiques per poder desenvolupar una activitat de risc amb seguretat i
autonomia.
Accessibilitat i coneixença per a tots els nois i noies palamosins de l’esport
de l’escalada
Club Alpí Palamós

Alumnes del cicle superior de primària (5è i 6è curs) dels centres escolars de
la vila: Escola Vedruna, Escola La Vila, Escola Vila-romà, Col·legi la Salle i CEE
Els Àngels.
Programa d’activitat esportiva adaptada.
Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost.
Els nois i les noies assoleixen un nivell bàsic per poder iniciar-se en aquesta
disciplina.
Participació de 210-220 alumnes (segons els alumnes inscrits al curs 20152016).
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades
en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per
a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: ESPORTS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Cost previsible:
16.500,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 7: Conveni amb el Palamós, CF
Objectius específics:
Beneficiari:
Destinataris:

Donar suport a les necessitats derivades de l’esport d’alta competició que
participa en competicions federades d’alt nivell
Palamós, CF

Per la vila palamosina aquesta entitat , que milita en la tercera divisió
nacional – grup cinquè , esdevé un dels clubs més representatius dins el
món de l’esport, i més concretament del futbol. Essent el club més antic del
futbol català i el segon amb més antiguitat de tot l’estat espanyol (fundada
l’any 1898).
Raons d’interès públic, social i econòmic envers la població palamosina.

Indicadors d’avaluació:

Finançament de la Regidoria d’Esports sobre el pressupost.
Altres ajuts i subvencions d’estaments oficials: Consell, Diputació,
Generalitat... i privats: patrocinadors, col·laboradors...
Ús instal·lacions municipals.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
OBJECTIU ESTRATÈGIC: CAPTACIÓ D'ESCALES DE CREUERS TURÍSTICS I DESENVOLUPAMENT DEL PORT
Cost previsible:
5.000 euros
Modalitat de concessió:
Concessió directa
Programa 1: CONVENI COSTA BRAVA CRUISE PORTS

Dissenyar, coordinar i executar accions per a la captació de línies de tràfics
de creuers i manteniment de les existents en els ports de Palamós i de
Roses.

Projectar una imatge de Costa Brava Cruise Ports global i coordinada dels
seus projectes i línies d’actuació en la participació de les fires i salons
comercials i internacionals.
La relació amb altres entitats de promoció turística existents, amb matèria
de diferents accions de promoció i actuacions específiques per al foment
de la destinació de creuers Costa Brava i els municipis.
L’organització de jornades de sensibilització i formació en matèria de
turisme de creuers.
Objectius específics:

Incentivar el desenvolupament de productes turístics destinats al passatger
de creuers.

El foment d’accions encaminades a la millora de l’experiència del passatger
de creuers en els municipis els dies d’escala.

Realitzar un pla d’accions anual, consensuat amb les diferents entitats
integrants.
Fomentar i participar amb els programes de formació i sensibilització
establerts en el sí del pla d’acció del grup de treball.

La realització o col·laboració d’estudis, treballs, estadístiques i accions que
es portin a terme per a l’anàlisi de millores i estudis de possibles
necessitats en la destinació en matèria de creuers.
Destinataris:
Indicadors d’avaluació

Establir un calendari anual de reunions de coordinació, amb un mínim de 6
reunions/any.
Empresaris de Palamós, ciutadans i visitants

% finançament municipal sobre cost total de l’activitat

% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les
subvencions
Nombre d’accions de promoció i comunicació
Increment del nombre D'escales i/o passatgers per temporada
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
OBJECTIU ESTRATÈGIC: DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL DE COMERÇ I TURISME
Cost previsible:
15.000 euros
Modalitat de concessió:
Concessió directa
Programa 1: CONVENI FECOTUR

Potenciar el comerç de proximitat
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació

Millorar l'oferta comercial i turística de Palamós

Organitzar campanyes de promoció i comunicació per augmentar el volum
de visitants a Palamós
Potenciar la gastronomia i les activitats turístiques de Palamós
Empresaris de Palamós, ciutadans i visitants

% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les
subvencions
Nombre d’accions de promoció i comunicació
Nombre d’accions de comunicació i assessorament
Increment del nombre de socis
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
OBJECTIU ESTRATÈGIC: PROMOCIÓ DE L'OFERTA GASTRONÒMICA DE LES TAVERNES DE PALAMÓS
Cost previsible:
1.000 euros
Modalitat de concessió:
Concessió directa
Programa 1: CONVENI ASSOCIACIÓ DE TAVERNES DE PALAMÓS
Objectius específics:
Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

Potenciar l'oferta de les Tavernes de Palamós

Organitzar campanyes de promoció i comunicació per promocionar les
Tavernes de Palamós
Empresaris de Palamós, ciutadans i visitants

% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les
subvencions
Nombre d’accions de promoció i comunicació
Nombre d’accions de comunicació i assessorament
Increment del nombre de socis.
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en
el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a
l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3
del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter
programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
Aquesta convocatòria té per finalitat regular la concessió subvencions econòmiques que atorga
l’Ajuntament de Palamós, dins els límits establerts en el pressupost municipal, per a activitats de
Cooperació i Solidaritat de caràcter general que es desenvolupessin durant l'any i s’aproven juntament
amb les bases que l’han de regir, en sessió de la Junta de Govern Local.

La concessió de subvencions es realitza en règim de concurrència competitiva, per prorrateig entre els
beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim destinat a les subvencions.
Poden optar a aquesta convocatòria totes les entitats i/o ONGs sense ànim de lucre que tinguin seu
social o delegació a Palamós i que hi desenvolupaven activitats de Cooperació i Solidaritat de manera
regular. Els sol·licitants han d’estar inscrits en el cens d’entitats de l’Ajuntament de Palamós i
participar en la Taula de Solidaritat.

ÀREA: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT DE LA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT EN EL MUNICIPI
Cost previsible:
27.900 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva

Programa 1: Subvencionar a les entitats i ONG inscrites en el cens d’entitats de l’Ajuntament de
Palamós i que participin en la Taula Palamós Solidari
Fomentar els valors de cooperació i solidaritat en el municipi
Promoure la cooperació entre entitats
Objectius específics:

Destinataris:

Indicadors d’avaluació:

En el cas de les ONG que treballen al municipi, ajudar a la població més
necessitada amb temes d’alimentació, roba, reforços educatius i altres
necessitats que es considerin oportunes.

En el cas de les ONG que treballen fora del municipi, ajudar a les poblacions
més empobrides del planeta amb necessitats bàsiques no cobertes.
ONG i entitats que desenvolupin actuacions adreçades a la població més
empobrida i necessitada de la nostra societat i d’altres països.
Grau d’assoliment dels objectius marcats
Nombre de persones ateses
Perfil de la població atesa
Valoració de les persones participants
Nombre d’actuacions sociocomunitàries realitzades, demanda atesa i
necessitats detectades
Espais i canals de difusió del projecte
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les
subvencions
Xarxa de relacions (entitats col·laboradores, Ajuntament, altres
administracions...)
Adequació del projecte a les necessitats detectades
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: JOVENTUT
OBJECTIU ESTRATÈGIC: PREVENCIÓ I EDUCACIÓ DE LA SALUT DELS JOVES DEL MUNICIPI
Cost previsible:
7.500 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa
Programa 1: Promoció d’hàbits Saludables

Objectius específics:

Beneficiari :

Destinataris:
Indicadors d’avaluació:

Fomentar estils de vida i conductes saludables
Afavorir la formació en salut amb joves i pares
Potenciar l’atenció personalitzada als joves en temes d’hàbits saludables
Potenciar el suport als professionals que tracten als joves
Oferir models alternatius d’oci entre els joves
Detecció de conductes de risc alimentari, sexuals, addiccions, etc.
Prendre consciència dels riscos, donar informació, etc.
Oferir models educatius i informació als pares
Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS)

3.500 Joves de Palamós i els seus familiars.
Nº de joves atesos
Nº de tallers i exposicions realitzades
Satisfacció dels usuaris i valoració de la Taula de Salut
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa
l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té
caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a
la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: URBANISME
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Fomentar la rehabilitació de les façanes
Cost previsible:
15.000,00 euros
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa 1: Subvenció per a la rehabilitació de façanes
Objectius específics:

Incentivar la rehabilitació de façanes

Destinataris:

Propietaris, llogaters i usuaris de les finques residencials de fins a 4 vivendes
situades en els nuclis antics de Palamós i Sant Joan

Indicadors d’avaluació:

Estat de deteriorament de la Façana
Millora de l’entorn urbà en el qual se situa
Recursos disponibles

Beneficiari :

Propietaris de finques residencials de fins a 4 vivendes situades en els nuclis
antics de Palamós i Sant Joan
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables pel Departament de Ciutadania i Immigració (partida d’alcaldia) de
l’Ajuntament de Palamós, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt
de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2017, referit tant als seus crèdits inicials com als
incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix,
d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha
indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la
seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC: FOMENT D’ACTIVITATS SOCIALS
Cost previsible:
1.800,00 euros
Modalitat de concessió: Concessió directa

Programa 1: Activitats promogudes per entitats i associacions de cara a la dinamització comunitària i
la cohesió social
Objectius específics:
Beneficiari :
Destinataris:
Indicadors d’avaluació:

Fomentar la dinamització comunitària i millorar la cohesió social a través
de les pròpies entitats i associacions del municipi (ciutadania)

Donar suport a les associacions
Associació Lúdica per al barri i altres associacions que promoguin activitats
de cohesió social i dinamització comunitària.
Persones associades a les entitats concretes (20) i persones participants a
les activitats organitzades que poden arribar a 200.
Per altra banda, com que les activitats promouen una millora de la cohesió
social, tenen repercussió en la globalitat del municipi.
Nombre d’activitats realitzades
Participació en les activitats
Dinamització dels equipaments municipals descentralitzats
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