
1

ANUNCI

Per mitja d’aquest anunci es fa públic al tauler d’edictes municipal, l’acord  adoptat  pel Ple 
d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia 24 de maig de 2018,

“11.- PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE SUBVENCIONS 2018-2019

ANTECEDENTS:

1. –Elaboració proposta de pla estratègic de subvencions.

2.-Informes de conformitat emesos pels diferents departaments de l’administració Municipal.

3.--Informe jurídic favorable de 18 de maig de 2018.

4 -Informe de la Intervenció Municipal.

FONAMENTS JURÍCIDS I/O TÈCNICS:

1.-Potestat de programació o planificació atribuïda a les entitats locals per l'art. 4.c) de la Llei 
7/1985 de 4 d’abril reguladora de bases de règim local.

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

3.-Compliment als principis de transparència i publicitat informativa dels actes de gestió 
administrativa amb repercussió econòmica acollits, a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, (article 5 è) mitjançant la inserció al 
Portal Municipal de transparència per a la seva consulta per els arenyencs/ques del contingut del 
conveni de col·laboració.

De conformitat amb el que disposa l’art.21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 53.1.u) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
(D Leg. 2/2003) i amb el Decret d’Alcaldia 436/2016 de 7 d’abril de delegació de competències a 
aquesta regidoria. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1.-Aprovar el Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2018-2019, el qual literalment prescriu:

“PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR, 
PER Al PERÍODE 2018-2019”

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 64f53479e3e747bd99e7c099bf734f3a001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Consideracions prèvies
1.2 Naturalesa jurídica
1.3 Competència
1.4 Àmbit subjectiu
1.5 Vigència

2. ASPECTES ESTRATÈGICS DEL PLA

2.1 Principis Generals
2.2 Objectius generals

3. CONTINGUT DEL PLA

4. BENEFICIARIS

5. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

6. GESTIÓ I EFICÀCIA

7. TERMINIS D'EXECUCIÓ

8. COSTOS PREVISIBLES I FINANÇAMENT

9. PAGAMENT ANTICIPAT DE LES SUBVENCIONS ATORGADES

10. CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA ESTRATEGIC

11. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

12. TRANSPARÈNCIA

13. ANEXOS

1.-Departament de Cultura
2.-Departament d’Educació
3.- Departament d’Infància i Joventut
4.-Departament Serveis Socials
5.-Departament Promoció Econòmica
6.- Departament Gent Gran, Participació ciutadana Drets Civils i Ciutadania
7.- Departament Cooperació i Solidaritat i d’Igualtat Home-Dona
8.-Departament d’Esports

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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1.- INTRODUCCIÓ.

1.1- CONSIDERACIONS PRÈVIES.

La legislació vigent en matèria de subvencions: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (d'ara endavant, LGS); i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la citada Llei (d'ara endavant, RLGS) té com a objectiu que l'activitat pública, 
tradicionalment coneguda com de foment i promoció, es desenvolupi dins dels paràmetres que la 
pròpia llei imposa, establint els mecanismes de control previ i avaluació posterior, amb la finalitat 
de fomentar l'activitat d'interès i la promoció i inclusió social, professional i laboral dels individus 
mitjançant ajudes econòmiques a aquells ciutadans que es trobin en determinades situacions de 
vulnerabilitat social, sotmetent aquesta activitat als principis de:

-Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

-Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant

-Control de la discrecionalitat administrativa.

-Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Per a això, la llei introdueix la necessitat d'elaborar en cada administració un Pla Estratègic de 
Subvencions, que permeti relacionar els objectius a aconseguir i efectes que es pretenen aconseguir, 
amb els costos previstos i el seu finançament, amb l'objecte d'adequar amb caràcter previ a la 
concessió, les necessitats públiques que es pretén cobrir mitjançant les subvencions amb els 
recursos disponibles.

Una major informació sobre les subvencions facilita la complementarietat i coherència de les 
actuacions de les diferents Administracions Públiques, evitant qualsevol tipus de solapament.

En virtut de la potestat de programació o planificació atribuïda a les entitats locals per l'art. 4.c) de 
la Llei 7/1985 RBRL, s'ha elaborat el present pla estratègic, amb la participació de totes les Àrees, 
Centres de Gestió i Unitats Administratives responsables de la gestió de subvencions de 
l'Ajuntament d’Arenys de Mar.

Aquest Pla té vocació plurianual, amb les revisions que sigui necessari fer anualment, per això el 
Pla inclou una previsió de les accions a desenvolupar en matèria de subvencions per a un període de 
2 anys.

1.2- NATURALESA JURÍDICA

El pla estratègic de subvencions es configura com un instrument de gestió de caràcter programàtic, 
de planificació, freturosa de caràcter normatiu i que el seu contingut no crea drets ni obligacions, no 
suposa una incidència directa en l'esfera dels particulars, ni genera drets ni obligacions per a 
l'administració.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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El pla estratègic no suposa la generació de dret algun a favor dels potencials beneficiaris, que no 
podran exigir indemnització o compensació alguna en cas que el Pla no es porti a la pràctica.

El Pla es presenta com una guia que, dins del marc normatiu preestablert, marca la pauta a seguir en 
la línia de foment d'activitats d'interès general.

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, per la qual cosa consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores 
de la seva concessió s'acomodaran a cada moment a dites objectives.

1.3- COMPETÈNCIA

L'òrgan competent per a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, és el Ple municipal, atès que 
es tracta d'un instrument de planificació estratègica de l'activitat subvencional o de foment i de 
gestió econòmica, d'acord amb el previst en l'article 22.2.i) de la Llei de bases de Règim Local.

No obstant això, els òrgans competents per concedir les subvencions seran la Junta de Govern 
Local, l'Alcalde i les Regidories Genèriques Delegades.

1.4- ÀMBIT SUBJECTIU

El present Pla Estratègic de Subvencions inclou les subvencions atorgades directament mitjançant 
el corresponent conveni com a través de publica concurrència per aquest Ajuntament, mitjançant la 
corresponent convocatòria

1.5 VIGÈNCIA

L'àmbit temporal del present Pla Estratègic de Subvencions es proposa per als exercicis 2018 a 
2019; i quedarà prorrogat fins a l'aprovació del següent Pla.

2.- ASPECTES ESTRATÈGICS DEL PLA

2.1.- PRINCIPIS

a) Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es garanteixi la 
concurrència i igualtat en la distribució de fons públics, sense perjudici de la possible concessió 
directa que, de conformitat amb l'establert en la norma aplicable, haurà de comptar amb les degudes 
disponibilitats pressupostàries, amb caràcter previ.

b) Objectivitat en el procés d'assignació de fons públics. La subvenció es concedirà conforme a 
criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria a fi de garantir el coneixement previ dels 
mateixos pels potencials beneficiaris.

c) Igualtat i no discriminació entre la ciutadania, entre els diferents sectors i entre els col·lectius.

d) Transparència en el procés d'assignació de recursos públics. Tant en el procés de concessió, com 
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en la publicació dels resultats.

i) Eficàcia en el compliment dels objectius, amb l'establiment d'un procediment de seguiment i 
control de les subvencions atorgades.

f) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, amb la valoració de les subvencions i 
l'assignació als projectes més eficients.

2.2.- OBJECTIUS.

Són objectius generals del present Pla estratègic els següents:

a) Donar compliment al mandat legal recollit en l'art. 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, que 
obliga als Ajuntaments a aprovar el seu corresponent Pla Estratègic, prèviament a la concessió de 
subvencions.

b) Establir i normalitzar els principis i bases d'execució comunes a totes les subvencions, 
incrementant els nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

c) Optimitzar l'accés dels ciutadans al fet subvencional amb garanties de transparència, uniformitat 
de criteri municipal i de lliure concurrència, i facilitar als ciutadans/nes totes les dades, quanties, 
objectius, criteris i procediments per poder ser beneficiari de subvencions.

d) Racionalitzar la gestió municipal de les subvencions amb la valoració dels aspectes de 
transversalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de les diferents línies d'ajudes.

i) Impulsar la simplificació administrativa i la transparència, amb l'engegada d'una Base de dades 
municipal de subvencions, que reculli totes les ajudes atorgades, tant pels diferents òrgans 
municipals, com per les seves entitats.

3.- BENEFICIARIS

Les subvencions es concedirà en els termes i amb l'amplitud que estableix l'art. 11 LGS per als 
beneficiaris, mitjançant convocatòria pública o a través de concessió directa, i/o per la signatura de 
convenis de col·laboració, a favor de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, 
comunitat de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat  que, encara 
mancant de personalitat jurídica, pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments que es 
trobin en la situació que motiva la subvenció.

A fi d'acreditar la personalitat jurídica s'haurà d'aportar còpia del document que reflecteixi aquesta 
circumstància. En el cas d'associacions inscrites en el registre municipal d'associacions serà 
suficient incorporar a l'expedient aquesta circumstància, ja que són dades que obren en poder de 
l'Administració, i és obligació de la mateixa aportar-los si escau.

4.- PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Tant els procediments d'adjudicació directa com els de concurrència competitiva hauran de
respectar els principis assenyalades en el punt 2.1 d'aquest Pla.

Els procediments de concessió de les subvencions i ajudes són els següents:

a) Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva:

Segons l'art. 22.1 LGS, el procediment ordinari de concessió es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva.

En aquest procediment la concessió de les subvencions es realitza mitjançant 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 a les Bases reguladores i en la convocatòria; i adjudicar, amb el límit 
fixat en la convocatòria, aquelles que obtinguin una major valoració.

En tot cas, les Bases de la convocatòria, en els procediments de concurrència hauran de contenir:

1.-L'objecte de la subvenció i l'interès que es pretén satisfer.
2.-Beneficiaris.
3.-Requisits formals de la sol·licitud.
4.-Partida pressupostària, quantia i límits de la subvenció.
5.-Criteris de valoració en funció de la naturalitza de la subvenció.
6.-Òrgans de valoració.
7.-Òrgan competent per resoldre.
8.-Drets i obligacions dels beneficiaris.
9.-Justificació de la subvenció, amb exprés esment de l'aplicació dels fons percebuts, així com el 
compliment dels objectius.
10.-Requisits i forma de pagament de la subvenció.

b) Subvencions concedides de forma directa:

A la vista de l'art. 22.2 LGS, podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:

b.1.-Les previstes nominativament al pressupost general d'aquest Ajuntament. S'entén per 
subvenció prevista nominativament als pressupostos, aquella en què almenys la seva dotació 
pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost.
 
L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar determinat expressament en el corresponent 
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la 
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.

b.2.-Aquelles l'atorgament de les quals o quantia venja impost a l'Ajuntament de per una norma de 
rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti d'aplicació d'acord amb la seva 
pròpia normativa.

b.3.-Amb caràcter excepcional, aquelles altres en què s'acreditin raons d'interès públic, social, 
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econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública.

5.- GESTIÓ I EFICÀCIA

Per a la consecució dels objectius és necessari que cada Àrea, Centre de Gestió, Unitat 
Administrativa o Organisme depenent sigui qui gestioni en el seu àmbit la concessió de les 
subvencions en el termes que s'assenyalen en la LGS, corresponent a Intervenció Municipal la 
fiscalització de les mateixes en compliment de les seves obligacions recollides al Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional.

L'objectiu és articular una Base de dades interna, de tal manera que amb accés de totes les Àrees, 
Centres de Gestió, Unitats Administratives es conegui la situació de totes les subvencions que es 
concedeixin per aquest Ajuntament.

6.- TERMINIS D'EXECUCIÓ

Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedeixin per aquest Ajuntament, el 
termini de desenvolupament serà sempre anual, sent el període elegible a l'efecte de justificació 
l'any natural; sense perjudici d'aquelles activitats que es consolidin en el temps, o l'actuació del qual 
necessiti d'un termini major a l'exercici anual, en aquest cas, hauran de seguir emplenant anualment 
els requisits que s'hagin establert per a la seva concessió.

En aquells supòsits en els quals les circumstàncies facin convenient la fixació d'un termini 
d'execució superior a l'anual, o la modificació del període elegible, s'hauran de recollir a les 
corresponents Bases de les subvencions

7.- COSTOS PREVISIBLES I FINANÇAMENT

Previ a la concessió de qualsevol tipus de subvenció es procedirà a la tramitació de l'autorització de 
la despesa corresponent. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la qual es 
determini pressupostàriament. Els crèdits pressupostaris tenen caràcter limitatiu i vinculant, raó per 
la qual no es podran adquirir compromisos de despeses superiors al seu import.

El finançament de les subvencions es farà amb càrrec al capítol 4 el Pressupost Municipal.

8.- PAGAMENT ANTICIPAT DE LES SUBVENCIONS ATORGADES

D'acord amb el previst en el art 34 LGS que possibilita realitzar pagaments anticipats que suposin 
lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a 
terme les actuacions inherents a la subvenció, les Bases de les diferents convocatòries i els 
Convenis elaborats per a les subvencions nominatives al pressupost, podran de forma motivada 
establir la possibilitat de pagaments anticipats, fins al límit màxim establert legalment.

9.-CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 64f53479e3e747bd99e7c099bf734f3a001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
n

n
ab

el
 M

o
re

n
o

 N
o

g
u

é
14

/0
1/

20
19

A
lc

al
d

es
sa

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=64f53479e3e747bd99e7c099bf734f3a001


8

El control i seguiment del present Pla Estratègic es realitzarà de forma anual, en dos aspectes.

a) Control econòmic–financer de les subvencions concedides.

Està encomanat a la Intervenció General de l'Ajuntament d’Arenys de Mar i es realitzarà en les
condicions recollides en la legislació vigent.

b) Control i seguiment del Pla, s'encomana a la Junta de Govern Local, per a això, cadascuna de les 
Àrees, Centre de Gestió, Unitat Administrativa o Organisme depenent que gestionen les 
subvencions, remetrà en el primer quadrimestre de cada exercici, memòria justificativa amb les 
següents especificacions:

-Objecte, entitat beneficiària i import subvencionat.

-Subvencions concedides, justificades, renunciades i reintegrades (o en procediment de 
reintegrament).

-El grau de compliment dels seus objectius específics, del seu termini de consecució, concretant el 
nombre de ciutadans als quals ha aconseguit l'acció subvencionada.

-Els costos efectius en relació als previsibles.

-Conclusions o valoració global en la qual consti la valoració quant als objectius perseguits i la 
procedència del manteniment o supressió del programa.

-Suggeriments per a l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

10.-COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Per al seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions es designa a la Junta de Govern 
Local.

11.-TRANSPARÈNCIA

Totes les subvencions concedides per l'Ajuntament seran publicades a la WEB municipal, indicant 
l'entitat receptora, quantia de la mateixa, i projecte o acció a la qual va destinada.

El termini màxim per a aquesta publicació serà d'un mes des de la concessió de la subvenció, en tot 
cas hauran de figurar a final d'any 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 64f53479e3e747bd99e7c099bf734f3a001
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Annexos 

1.-Departament de Cultura

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost
2018

Partida Pressupost 2019

1 Subvencions 
corrents de 
l’Àrea de 
Cultura.

Entitats i 
associacions 
arenyenques

Concurrència 
competitiva

finançar 
programes
i/o activitats que 
tinguin com a 
objectiu donar 
suport a 
l’activitat 
cultural local.

18.000 euros 60.3340.4
8900

21.000 €

2 Mostra 
Literària 
d’Arenys de 
Mar. Premis
Mossèn Martí 
Amagat

Areneycs/ques
Grup A: fins a 
8 anys
Grup B: de 9 a 
11 anys
Grup C: de 12 
a 14 anys
Grup D: de 15 
a 18 anys
Grup E: a 
partir de 19 
anys

Concurrència 
competitiva

fomentar la 
creació literària

1.000 € 60.3340.4
8100

1.000 €

3 Premis Arenys 
de Flors

arenyencs que 
guarneixin la 
població amb
flors 

Concurrència 
competitiva

Fomentar 
l’embelliment 
de la
població .

1.800 € 60.3340.4
8100

1.800 €

TOTAL CULTURA SUBVENCIONS 2018-2019 44.600 €

2.-Departament d’Educació

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 
2018

Partida Pressupost 2019

1 Subvencions 
corrents de de 
l’Àrea 
d’Educació

alumnes de 
l’Escola de 
Música a 
residents al 
municipi.

Concurrència 
competitiva

beques per a 
l'ensenyament 
musical

5.000€ 70. 3262. 
48000

5.000 €

2 Subvencions 
directes de 
l’àrea 
d’Educació.

Subvencions a 
AMPAS i 
centres 
educatius.
AMPA Col·legi 
Presentació
AMPA Sinera
AMPA Joan 
Maragall
Institut Tres
Turons

Subvencions 
nominatives

Recolzar les 
activitats 
extraescolars que 
organitzen les 
Associacions de 
mares i pares 
(AMPAS) dels 
centres ’educació 
infantil i 
primària, 

12.500€ 70 3264 
48900 
70 3264 
48901 

70 3264 
48902
70 3264 
48903

12.500€

3 Subvencions 
directes de 
l’àrea 
d’Educació.

CPEE
l’Horitzó
Pineda

Subvencions
nominatives

Donar suport a 
les activitats que 
planifica l’escola 
que promouen el 
benefici 
psicomotriu dels 
alumnes i a les 

1.200,00 € 70 3264 
48904

1.200,00€

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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activitats 
extraescolars 
dels alumnes 
d’Arenys
escolaritzats en 
el centre

TOTAL ENSENYAMENT 
SUBVENCIONS 2018-2019

37.400 €

3.- Departament d’Infància i Joventut 

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 2018 Partida Pressupost 2019

1 Subvencions 
directes de 
l’àrea d’Infància 
i Joventut

Subv. Flos i 
Calcat 
(G08931974

Concessió 
directa

Promoure 
activitats i 
sortides per a 
infants i joves 
del municipi.

1.250 € 71 3371 
48900

1.250 €

2 Subvencions 
directes de 
l’àrea d’Infància 
i Joventut

Subv. Cau 
Sant Francesc 
’Esplai 
Muntanyisme(
G63431688)

Concessió 
directa

Promoure 
activitats i 
sortides per a 
infants i joves 
del municipi.

1250 € 71   
3371
48901

1250 €

3 Subvencions 
directes de 
l’àrea d’Infància 
i Joventut

Subv. 
Associació 
Activa’t, 
Lleure i 
Diversió 
(G66708082)

Concessió 
directa

Promoure
activitats i
sortides per a
infants i joves
del municipi.

1500 € 71    3371 
48902

1500 €

TOTAL INFÀNCIA I JOVENTUT 
SUBVENCIONS2018-2019

8.000 €

4.-Departament Serveis Socials 

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 
2018

Partida Pressupost 
2019

1 Ajuts de 
concurrència

Persones 
físiques 
integrants 
d’unitats 
familiars

Concurrència 
competitiva I 
Concessió 
Directa

Garantir la 
igualtat 
d’oportunitats, 
millorar la 
cohesió social i 
potenciar el 
progrés social 
de les persones.

Prestacions 
Econòmiques 

Caràcter Social 
i Urgència 
96.000.€
Suport Escolar 
25.000€
Suport 
Transport
4.000€

TOTAL

125.00€

80231148000

80231148001

80231148002

96.000.€

25.000€

4.000€

TOTAL

125.00€

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 64f53479e3e747bd99e7c099bf734f3a001
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2 Subvencions 
directes Àrea 
serveis 
Socials

 Caritas 
Diocesana de 
Girona

Concessió 
Directa

Adquirir i 
repartir entre la 
població 
usuària del banc 
d’aliments de 
Caritas aliments 
frescos.

15.000 € 80231148901 15.000 €

3 Subvencions 
directes Àrea 
serveis 
Socials

entitats i 
associacions 
que portin a 
terme el seu
projecte 
/activitat a 
Arenys de Mar 
o bé que 
beneficiïn a 
persones o 
famílies 
residents a
Arenys de Mar.

Concurrència 
competitiva

Cobrir 
necessitats 
bàsiques de les 
famílies (com 
ara alimentació)
Projectes 
destinats a 
cobrir aspectes 
singulars de 
suport a les 
famílies amb 
algun dels seus
membres 
afectat per 
trastorns o 
discapacitats 
que requereixin 
atenció especial

18.800 € 80231148900 18.800 €

Total serveis socials 2018-2019 317.600 €

5.-Departament Promoció Econòmica 

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 
2018

Pressupost 2019

1 Subvencions 
directes de l’Àrea 
de Promoció 
Econòmica 

Unió de 
Botiguers i 
Comercians 
(UBICA)

Concessió 
directa

Facilitar els 
desplaçaments 
a famílies i 
turistes per a 
la vila o 
accedir a les 
platges a 
través del 
trenet turístic

(....) 11.000 €

TOTAL Promoció Econòmica 2018-
2019 

22.000€

6.- Departament Gent Gran, Participació ciutadana Drets Civils i Ciutadania
Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 

concessió
Objectius Pressupost 

2018
Partida Pressupost 

2019
1 Subvencions 

nominatives de de 
l’Àrea Gent Gran, 
Participació 
ciutadana Drets 
Civils i 
Ciutadania

L’Esplai, 
Associació d’ 
Arenys de Mar

Concessió 
directa

Regular la 
col·laboració 
econòmica de 
l’Ajuntament 
d’Arenys de 
Mar en les 
execucions 
dels projectes 
anuals de les 
associacions 
de gent gran 
d’Arenys de 
Mar

1.500€ 74337248900 1.500€

2 Subvencions La Vocalia de Concessió Regular la 1.000€ 74337248901 1.000€

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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nominatives de de 
l’Àrea Gent Gran, 
Participació 
ciutadana Drets 
Civils i 
Ciutadania

Jubilats, 
Associació de 
Veïns d’Arenys 
de Mar

directa col·laboració 
econòmica de 
l’Ajuntament 
d’Arenys de 
Mar en les 
execucions
dels projectes 
anuals de les 
associacions 
de gent gran 
d’Arenys de 
Mar

TOTAL Gent Gran, Participació 
ciutadana Drets Civils i Ciutadania 
2018-2019

5.000€

7.- Departament Cooperació i Solidaritat i d’Igualtat Home-Dona
Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 

concessió
Objectius Pressupost 

2018
Partida Pressupost 

2019
1 Subvencions 

corrents de de 
l’Àrea de 
Cooperació i 
Solidaritat i 
d’Igualtat

Entitats que 
duguin a terme 
activitats que es 
realitzin dins el 
municipi 
d'Arenys de 
Mar.

Concurrència 
competitiva

Finançar 
programes i/o 
activitats en 
l’àmbit de la 
Cooperació i 
Solidaritat

4.000€ 73 2314 
48901

4.000€

2 Subvencions 
corrents de de 
l’Àrea de 
Cooperació i 
Solidaritat i 
d’Igualtat

Entitats que 
duguin a terme 
activitats que es 
realitzin dins el 
municipi 
d'Arenys de 
Mar.

Concurrència 
competitiva

Finançar 
programes i/o 
activitats en 
l’àmbit 
d’Igualtat

1.000€ 73 2314 
48901

1.000€

TOTAL Cooperació i Solidaritat i 
d’Igualtat Home-Dona 2018-2019

10.000€

8.-Departament d’esports
Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 

concessió
Objectius Pressupost 

2018
Partida Pressupost 2019

1 Subvencions
corrents
esports

Entitats
esportives
d’àmbit
municipal

Concurrència
 competitiva

-Promoció de l’esport
en l’àmbit federat,
escolar.
-Foment i promoció de
l’activitat física i/o 
esportiva dirigida a la
població d’Arenys
de Mar.
-Promoció de la 
participació en 
campionats autonòmics 
o estatals, en les 
diferents modalitats
esportives.
- Foment de la 
participació de les 
entitats esportives
locals en les activitats
organitzades per la
Regidoria d’esports.
-Promocionar sortides
populars de caire

30.000 € 823410
48900

30.000 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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esportiu a indrets
naturals (esquiades,
muntanyisme , altres...

TOTAL Cooperació i 
Solidaritat i d’Igualtat Home-
Dona 2018-2019

60.000 €

9.- Departament de Medi Ambient

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 
2018

Partida Pressupost 
2019

1 Subvencions 
directes
de medi 
ambient

SUBADF
SERRALADA
MONTALT
(G62287594)
DESP.CORREN
T
M. AMBIENT

Concessió
directa

Finançament 
l’execució de mesures 
de prevenció, 
sensibilització i
actuació en matèria de 
risc d’incendis forestals 
que
aniran a càrrec
de l’agrupació
de Defensa
Forestal (ADF)
Serralada de
Montalt

3.000€ 51 1360
48901

3.000€

TOTAL Medi Ambient 2018-2019 6.000 €

10.-Departament de Salut Pública

Núm. Denominació Destinataris Modalitat de 
concessió

Objectius Pressupost 
2018

Partida Pressupost 2019

1 Subvencions 
directes
de salut 
pública

SUB.
ASSOCIACI
Ó
DEFENSA 
DELS
ANIMALS
D’ARENYS
(G62607379)

Concessió
directa

Ajudar a
l’associació
defensa dels
animals
d’Arenys a
impulsar la
creació de
noves colònies
de gats i al
manteniment
de les actuals

1.500€ 91 3110
48900

1.500€

TOTAL salut pública 2018-2019 3.000 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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