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Presentació  

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 
la necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de 
Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen 
assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució 
dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de 
finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

Els principis d’actuació del Pla Estratègic de Subvencions que han de regir en la gestió 
de les subvencions són: 

 Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 

 Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics. 

 Exigència que les entitats beneficiàries i les activitats subvencionades 
s’adeqüin a principis ètics i regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, no discriminació, objectivitat i 
transparència. 

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic Municipal de Subvencions té com a finalitat ser un 
instrument de planificació i dotar d’una major transparència la despesa pública que 
tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i 
eficàcia en la seva gestió. 
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1.  Elaboració, aprovació i vigència 

El Pla Estratègic Municipal de Subvencions s’elabora per les diferents regidories de 
l’Ajuntament d’acord amb els seus objectius i finalitats, i la seva aprovació serà per 
part del Ple municipal. 

La vigència d’aquest Pla s’entén des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre 
de 2023. 

 

 

2.  Missió i objectius generals 

2.1. Missió 

La missió del Pla Estratègic Municipal de Subvencions és ordenar i articular les línies 
de subvencions que es determinin durant la seva vigència i tinguin per objecte el 
foment d’una activitat pública d’interès general o de promoció de les finalitats recollides 
al Pla d’Actuació Municipal vigent. 

 

2.2. Objectius generals 

En aquest Pla Estratègic Municipal de Subvencions assolim els objectius generals 
següents: 

a) Acomplir el mandat legal recollit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el 
Reglament que la desenvolupa que defineix els plans estratègics com un 
instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una 
finalitat pública. 

b) Guanyar en eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública d’ajuts i 
subvencions. 

c) Garantir l’accés de la ciutadania a la política de subvencions amb garanties 
de transparència, uniformitat de criteri municipal i lliure concurrència. 

d) Afavorir la participació ciutadana i la col·laboració entre l’Administració pública 
i la ciutadania en la gestió de serveis i activitat d’interès públic. 

e) Alinear l’activitat subvencional de l’Ajuntament amb els objectius estratègics 
recollits al Pla d’Actuació Municipal. 

 

 

3.  Àmbit d’aplicació i naturalesa jurídica 

3.1. Àmbit d’aplicació 

S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària o en espècie realitzada per 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i, si escau, pels organismes autònoms i/o les entitats 
públiques empresarials d’aquest a favor de les persones físiques, jurídiques, públiques 
o privades sempre que compleixin els requisits següents: 

▬ 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 acció o l’adopció d’un 
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comportament singular) ja desenvolupat o a desenvolupar, o la concurrència 
d’una situació. El beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals 
que s’hagin establert. 

 

3.2. Naturalesa jurídica 

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix el següent: 

“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con caràcter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo 
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria”. 

En aquest sentit, la Llei general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa 
(Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) suposa un pas més enllà en el 
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic i afavoreix un 
increment més elevat en els graus d’eficàcia i eficiència en la despesa pública en 
l’àmbit subvencional. 

El Pla Estratègic Municipal de Subvencions té la naturalesa d’instrument de gestió de 
caràcter programàtic sense rang normatiu i la seva efectivitat queda condicionada al 
desenvolupament efectiu de les diverses línies de subvencions, a la consignació 
pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, a l’aprovació de les 
bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública i al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. 

L’aprovació del Pla Estratègic Municipal de Subvencions no suposa, en conseqüència, 
que es generi cap tipus de dret a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran 
exigir indemnitzacions ni compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme de 
manera total o parcial. 

 

3.3. Modalitat de concessió aplicables 

D’acord amb allò que preveu l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt  (BOPB 10/03/2010), l’Ajuntament 
preveu els règims de concessió d’ajuts i subvencions següents: 

1) Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva. Aquelles 
la concessió de les quals està subjecta a la realització d'un procés previ de 
comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre 
aquestes amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases 
reguladores i en una convocatòria pública per adjudicar-les a les sol·licituds 
que hagin obtingut una valoració més alta. 

2) Subvencions en règim de concessió directa. Sense necessitat de realitzar 
una convocatòria pública prèvia. Aquest règim de concessió té caràcter 
excepcional i està limitat exclusivament als tipus de subvencions següents: 

a) Les previstes nominativament als pressupostos de l’entitat local en els 
termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 

b) Aquelles l'atorgament i/o la quantia de les quals estiguin determinats per 
una norma de rang legal superior. 
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c) Altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s'acreditin raons 
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

 

3.4. Criteris generals per a la concessió de subvencions 

1) Subvencions en règim de concurrència competitiva 

Pel que fa a la concessió de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva, es tindran en compte criteris de valoració d’acord amb allò que 
marquin tant les bases reguladores com les bases particulars de les diferents 
convocatòries de subvencions en règim de concurrència pública. Així mateix, és en 
les bases particulars que s’estableixen els criteris i la metodologia de ponderació 
que permetran objectivar la selecció i la prelació de les sol·licituds presentades. 

2) Subvencions directes 

En la tramitació de l’atorgament de subvencions directes s’haurà d’acreditar la 
singularitat de l’activitat o el projecte que justifiqui la no aplicació del procediment 
de concurrència pública. En el cas de les nominatives, els pressupostos de 
l’Ajuntament i aquest Pla recolliran el nom del beneficiari directe. Les subvencions 
nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en el qual es recolliran 
l’objecte de la subvenció i la resolució de concessió. 

 

 

4.  Beneficiaris de les subvencions 

Es consideren beneficiaries totes les persones físiques o jurídiques, entitats o 
associacions públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus de 
comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat 
jurídica, sempre aportin el NIF i realitzin l’activitat o el projecte que fonamenti 
l’atorgament de la subvenció o es trobin en situació que legitimi la seva concessió. 

Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són les que 
estableixen l'article 11 de la Llei general de subvencions, que es concretaran en les 
respectives bases reguladores. 

 

 

5.  Objectius estratègics de la política de subvencions 

Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt per al període 2021-2023 són els següents: 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1  (OE1) Promoure la cohesió, la igualtat i la inclusió social 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2  (OE2) Millorar la qualitat de vida de la ciutadania  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3  (OE3) 
Enfortir, vertebrar i fomentar l’accés a les activitats 
culturals, educatives, esportives i de lleure.  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4  (OE4) 
Potenciar la participació ciutadana i enfortir el teixit 
associatiu i la seva dinamització 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5  (OE5) Fomentar el desenvolupament econòmic i local 
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5.1. Vinculació amb el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt 

En la següent taula es vincula, a mode de síntesi, els objectius estratègics derivats del 
Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM) amb els objectius estratègics d’aquest Pla 
Estratègic Municipal de Subvencions (PEMS): 

OBJECTIUS DERIVATS DEL  PAM OBJECTIUS DEL PEMS 

 Treballar perquè la ciutadania pugui 
viure la diversitat afectiva i sexual amb 
plena llibertat. 

 Consolidar la regidoria d’Igualtat. 

 Consolidar el treball comunitari i el 
treball en xarxa. 

 Reforçar els serveis d’atenció i 
acompanyament del jovent en 
informació, formació i ocupació amb 
projectes.   

Promoure la cohesió, la igualtat i la inclusió 
social (OE1) 

 Planificar i calendaritzar actuacions 
del PAESC. 

 Aplicar el Pla de millora del reciclatge 
per assolir l’objectiu europeu el 2021. 

 Completar la gestió del verd urbà amb 
una visió estratègica. 

 Implantar el Pla d’Intervenció en 
matèria social al municipi que 
aprofundeixi en els cinc eixos 
d’intervenció ja plantejats en l’anterior 
Pla Local. 

 Dissenyar un pla d’envelliment actiu 
dins del programa d’atenció integral 
de la vellesa. 

Millorar la qualitat de vida de la ciutadania 
(OE2) 

 Implantar el Pla d’Acció Cultural. 

 Implementar el Pla director del Teatre 
La Massa 2019-2024 

 Dissenyar el calendari festiu per a tots 
els segments de població. 

 Dinamitzar les accions de promoció 
de la vila (fires, mercats, festes). 

 Col·laborar amb entitats que duen a 
terme activitats esportives obertes i 
singulars. 

 Desenvolupar les accions del Pla 
Local de Joventut (2018-2021). 

Enfortir, vertebrar i fomentar l’accés a les 
activitats culturals, educatives, esportives i de 

lleure (OE3) 

 Millorar els canals de comunicació 
ciutadania-Ajuntament. 

 Crear la Regidoria de Participació 
ciutadana per  fomentar la implicació i 
l’interès de la ciutadania en els afers 
municipal 

Potenciar la participació ciutadana i enfortir el 
teixit associació i la seva dinamització (OE4) 

 Aplicar el Nou Pacte Local per a 
l’Ocupació sorgit del Consell de 
Promoció Econòmica. 

 Reforçar la promoció del comerç de 
proximitat per mitjà de campanyes i 
accions de dinamització. 

Fomentar el desenvolupament econòmic i 
local (OE5) 
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5.2. Línies de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Les línies de subvencions que l’Ajuntament projecta per al període 2021-2023 es 
detallen a continuació, presentades i agrupades segons els serveis gestors (regidories) 
encarregats de la seva implantació: 

Servei 
gestor 

Objectius 
del PEMS 

Línies de subvencions 

Alcaldia 
OE4 1.1 Foment d’una adient organització 

municipal. 

Atenció social 

 

 

OE1 

OE2 

OE4 

2.1 Ajut a l’alimentació i/o cobertura de les 
necessitats bàsiques de persones i famílies 
en situació de risc d’exclusió social. 

2.2 Enfortiment de les entitats que operen en 
el territori per donar millor respostes a les 
necessitats de persones grans.  

2.3 Millora del benestar social de les 
persones grans: suport a les activitats de les 
associacions de gent gran.  

Cooperació 
internacional 

OE1 
4.1 Promoció de la cohesió, la igualtat i la 
inclusió social. 

Cultura 
OE 3 

OE 4 

3.1 Foment de la cultura popular i tradicional. 

3.2 Creació, producció i difusió d’iniciatives 
artístiques. 

3.3 Promoure l’oferta cultural. 

3.4 Premis, beques i reconeixements de 
Cultura. 

Educació  
5.1 Enfortiment, vertebració i foment de 
l’accés a les activitats educatives. 

Esports OE3 
6.1 Enfortiment, vertebració i foment de 
l’accés a les activitats esportives i de lleure. 

Infància, 
Adolescència i 

Joventut 

OE2 

OE3 

7.1 Promoció de l’oferta d’activitats 
educatives i lúdiques dirigides a infància i 
famílies. 

7.2 Promoció de la participació juvenil. 

7.3 Premis, beques i reconeixements als i les 
joves del municipi. 

Medi Ambient OE2 
8.1 Protecció de la natura i actuació davant 
d’emergències. 

Promoció 
econòmica 

OE4 

OE5 

9.1 Foment de les activitats de dinamització 
econòmica i de projecció turística del 
municipi. 

Salut pública OE2 
10.1 Promoció de la salut pública. 

10.2 Protecció dels animals de companyia. 

 

 



 

9 
 

6.  Fonts de finançament 
El finançament de les subvencions es realitzarà amb els fons propis de l’Ajuntament 
amb càrrec al capítol IV del pressupost de despesa municipal. 

Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest 
Pla s’establiran en el pressupost anual que aprovi l’Ajuntament. Així doncs, els crèdits 
que es consignin als programes pressupostaris dels exercicis 2021, 2022 i 2023 es 
dissenyaran en coherència amb els objectius estratègics i els efectes que es pretenen 
assolir amb aquest Pla Estratègic Municipal de Subvencions, així com en coherència 
amb el Pla d’Actuació Municipal. 

D’altra banda, els programes de subvencions restaran condicionats a l’existència de 
dotació pressupostària adient i suficient. Per tant, amb caràcter previ a l’atorgament de 
les subvencions ordinàries o extraordinàries, es realitzaran l’aprovació de la despesa 
prevista i la reserva de crèdit corresponent en els termes que té definits l’Ajuntament. 

Els imports de les subvencions previstes per als anys 2021, 2022 i 2023, així com les 
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal a les quals s’imputaran, estan 
detallats a l’Annex 2. Per altra banda, en el mateix Annex 2 es pot veure la forma de 
concessió de les diverses subvencions. 

 

 

7.  Seguiment i avaluació 
El control i seguiment del present Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 
es realitzarà mitjançant els indicadors de seguiment i de manera anual, exactament a 
través d’una Memòria justificativa que s’elaborarà dins del primer quadrimestre de 
cada exercici econòmic. 
 
La memòria justificativa haurà de tenir, com a mínim, els següents apartats: 

1) Informació relativa a cada línia de subvenció, tot indicant les subvencions 
concedides, les justificades, les renunciades i les que es troben en procediment 
de reintegrament. 

2) Grau d’acompliment dels objectius específics marcats en cada eix estratègic 
d'aquest Pla Estratègic Municipal de Subvencions. Els indicadors dissenyats a 
tal efecte han d'aportar resultats quantificables en valors numèrics i ser fiables i 
comparables en el temps. El grau d’acompliment es mesurarà en: no 
executada, baix, mitjà i alt.  

3) Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit, segons els objectius 
estratègics d'aquest Pla Estratègic Municipal de Subvencions. 

4) Repercussions pressupostàries i financeres que es derivin de l’aplicació del Pla 
Estratègic Municipal de Subvencions. 

5) Conclusions i valoració general. 

6) Propostes de millora per a l’elaboració del següent Pla Estratègic Municipal de 
Subvencions. 
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ANNEX 1 

Aportació econòmica segons el servei gestor 
prevista al Pressupost municipal de despesa 2021. 

Àmbit d’actuació Crèdit inicial 

Alcaldia 19.800€ 

Atenció social 82.501,00€ 

Cooperació internacional 5.000,00€ 

Cultura 77.500,00€ 

Educació 13.000,00€ 

Esports 10.000,00€ 

Infància, Adolescència i Joventut 1.000,00€ 

Medi Ambient 3.500,00€ 

Promoció econòmica 1.000,00€ 

Salut pública 9.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2 

Aportació econòmica segons el programa prevista al Pressupost municipal de despesa 
2021. 

Orgànica Programa Econòmica Descripció 
Crèdit inicial 

2021 
Total 

% de total de 
les 

subvencions 

04 13600  PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCEDIS  3.500,00€ 1,40% 

  4800001 Subvenció finalista ADF i Pla prevenció incendis 3.500,00€   

02 23100  SERVEIS SOCIALS  100.001,00€ 40,03% 

 
 

 

4800004 Programa complementari Benestar social (S-461021) 1,00€ 

 

 

4800005 Programa Fresc per a tothom, (FRES) 30.000,00€  

4800027 Prestacions econòmiques socials (PECS) 70.000,00€  

02 23104  ACCIÓ SOCIAL  19.500,00€ 7,80% 

  

4800006 Subvenció finalista Ass. Vilassar contra el càncer 2.000,00€ 

 

 

4800007 Subvenció Projectes internacionals 5.000,00€  

4800008 Subvenció Finalista Càritas parroquial    5.000,00€  

4800009 Subvenció finalista Fundació Hospital Sant Pere 6.000,00€  

4800012 Subvenció finalista Ass. Amics Gent Gran i pensionista 1.500,00€  

04 31101  PROTECCIÓ D’ANIMALS  7.000,00€ 2,80% 

  4800013 Conveni Assoc. Protecció animals (APRODEGA) 2.000,00€   

  4800014 Conveni Assoc. Defensa animals (ADEA) 5.000,00€   

02 32600  SERVEIS COMPLEMENTARIS D’EDUCACIÓ  13.000,00€ 5,20% 

  4800015 Ajudes Casals i colònies estiu 5.000,00€   

  4800016 Beques escolars municipals 8.000,00€   

01 33400  PROMOCIÓ CULTURAL  73.000,00€ 29,22% 
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Orgànica Programa Econòmica Descripció 
Crèdit inicial 

2021 
Total 

% de total de 
les 

subvencions 

  4800002 Subvenció extraordinària Colla Gegantera 2.000,00€   

  4800003 Subvenció finalista Amics dels Bolets 1.000,00€   

  4800017 Subvenció finalista Casal Popular 3.000,00€   

  4800018 Subvenció finalista Centre Recreatiu L’Aliança 3.000,00€   

  4800019 Subvenció finalista Grup sardanista (Aplec) 3.000,00€   

  4800020 Subvenció finalista La Massa CCV 3.000,00€   

  4800023 Aportació finalista Ass. Espai Fotogràfic (Revela-T) 40.000,00€   

  4800033 Programa Subv. Concurrència competitiva Cultura 18.000,00€   

02 33700  INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT  1.000,00€ 0,40% 

  4800021 Subvenció finalista Associació Petits i Grans 1.000,00€   

01 33800  FESTES POPULARS  3.000,00€ 1,20% 

  4800021 Subvenció finalista Colla gegantera 1.500,00€   

  4800032 Subvenció finalista Colla Diabòlics anònims 1.500,00€   

02 34100  PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT  10.000,00€ 4,00% 

  4800024 Prevenció del risc exclusió a l’Esport (S-461014) 10.000,00€   

01 92200  ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL  19.800,00€ 7,92% 

  4800000 Aportacions a grups municipals 19.800,00€   

TOTAL     249.801,00€ 100,00% 
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ANNEX 3 

Relació i descripció de les subvencions previstes per als exercicis 2021, 2022 i 2023 

Servei 
gestor 

Núm. de 
partida 

pressupostària 

Nom de la 
partida 

Línia de 
subvenció 

Sector 
destinatari* 

Objectius Efectes Indicadors Modalitat 
Crèdit 
inicial 
2021 

Crèdit 
inicial 
2022 

Crèdit 
inicial 
2023 

Alcaldia 01922004800000 
Aportacions a 

grups municipals 

Foment d’una 
adient 

organització 
municipal 

Grups polítics 

Fomentar el 
funcionament i 

participació dels 
grups municipals 

Activitat de 
govern dels 

diversos grups 
municipals 

· Nombre de 
grups 
municipals 
beneficiaris 

Directa 
19.800,00

€ 
19.800,00

€ 
19.800,00

€ 

Atenció 
social 

 

02231044800008 

Subvenció 
Finalista Càritas 

parroquial    

Ajut per 
l’alimentació 

bàsica de 
persones i 
famílies en 

situació de risc 
d’exclusió social 

Càritas 

Promoure la 
cohesió, la igualtat 
i la inclusió social 

Establir una 
xarxa de 

distribució 
d'aliments per a 
famílies sense 

recursos 

· Nombre de 
famílies 
ateses. 
· Nombre de 
lots repartits 

Directa 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

02231004800004 

Programa 
complementari 
Benestar social 

(S-461021) 

Ajut a 
l’alimentació i/o 
cobertura de les 

necessitats 
bàsiques de 
persones i 
famílies en 

situació de risc 
d’exclusió social 

Població local 
en situació de 
risc d’exclusió 

social 

Millorar la qualitat 
de vida de la 

ciutadania 

Col·laborar 
econòmicament 
amb la població 

local en risc 
d’exclusió social 

· Nombre  de 
sol·licituds 
rebudes 
· Nombre 
d’ajuts 
atorgats 

Directa 1,00€ 1,00€ 1,00€ 

02231044800009 

Subvenció 
Finalista 
Fundació 

Hospital Sant  
Pere   

Enfortiment de 
les entitats que 

operen en el 
territori per 
donar millor 

respostes a les 
necessitats de 
persones grans 

Fundació 
Hospital Sant 

Pere 

Millorar la qualitat 
de vida de la 

ciutadania 

Un servei de 
repartiment 

d’àpats i 
transport de 
Gent Gran 

integrat en la 
cartera de 

Serveis Socials 

· Nombre 
d’àpats 
repartits 
· Nombre de 
persones ofert 
transport  

Directa 6.000,00€ 6.0000€ 6.000,00€ 

02231004800027 
Prestacions 

econòmiques 
socials (PECS) 

Ajut a 
l’alimentació i/o 
cobertura de les 

necessitats 

Població local 
en situació de 
risc d’exclusió 

social 

Millorar la qualitat 
de vida de la 

ciutadania 

Col·laborar 
econòmicament 
amb la població 

local en risc 

· Nombre 
d’ajuts 
atorgats 

Directa 
70.000,00

€ 
70.000,00

€ 
70.000,00

€ 
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bàsiques de 
persones i 
famílies en 

situació de risc 
d’exclusió social 

d’exclusió social 

02231044800012 

Subv. Finalista 
Associació 
Amics Gent 

Gran i 
Pensionista   

 
Millora del 

Benestar social 
de les persones 

grans: 
suport a les 

activitats de les 
assoc. de gent 

gran 

Associació 
dels Amics de 
la Gent Gran i 
Pensionistes 

Potenciar la 
participació 

ciutadana i enfortir 
el teixit associatiu i 

la seva 
dinamització 

 
Dinamització i 

realització 
d’activitats 
anuals en 

entitats que 
actuïn en l’àmbit 
de la gent gran 

· Nombre 
d’assistents    
· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 

Directa 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

Cooperació 
internacion

al 

02231044800007 
Subvencions 

Projectes 
internacionals 

Promoció de la 
cohesió, la 
igualtat i la 

inclusió social 

Entitats 
Impulsar la creació 

de projectes de 
cooperació 

Incrementar els 
projectes en 
matèria de 
Cooperació 

· Nombre de 
sol·licituds 
rebudes 
· Nombre de 
subvencions 
atorgades 
· Nombre de 
projectes/activi
tats 
desenvolupats 

Concurrència 
competitiva 

5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

 

 

 

 

 

Cultura 

 

 

 

 

01334004800017 
Subvenció 

Finalista Casal 
Popular 

Promoció de 
l’oferta cultural 

Associació 
Casal Popular 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 
· Nombre 
d’assistents 

Directa 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

01338004800032 

Subvenció 
finalista Colla 

diabòlics 
anònims 

Foment de la 
cultura popular i 

tradicional 

Associació 
Colla de 

Diables de 
Vilassar de 

Dalt 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 

Directa 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

01338004800022 
Subvenció 

finalista Colla 
Gegantera 

Foment de la 
cultura popular i 

tradicional 

Associació 
Colla de 

Geganters de 
Vilassar de 

Dalt 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 

Directa 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 
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Cultura 

al municipi 

01334004800002 
Subvenció 

extraordinària 
Colla Gegantera 

Foment de la 
cultura popular i 

tradicional 

Associació 
Colla de 

Geganters de 
Vilassar de 

Dalt 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Celebració 
comarcal de 
geganters 

·Nombre de 
colles 
participants 

Directa 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

01334004800019 

Subvenció 
finalista Grup 
Sardanista 

(Aplec) 

Foment de la 
cultura popular i 

tradicional 

Grup 
Sardanista 
Vilassar de 

Dalt 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’assistents 
Nombre de 
participants 

Directa 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

01334004800020 
Subvenció 
finalista La 

Massa CCV 

Promoure 
l’oferta cultural 

La Massa 
Centre de 

Cultura 
Vilassarenc 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 
· Nombre 
d’assistents 

Directa 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

01334004800018 
Subvenció 

finalista l’Aliança 
Promoció de 

l’oferta cultural 

Centre 
Recreatiu 
l’Aliança 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 
Nombre 
d’assistents 

Directa 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

01334004800023 

Aportació 
finalista 

Associació 
Espai Fotogràfic 

(Revela-T) 

Promoció de 
l’oferta cultural 

Associació 
fotogràfica 
Espai Foto 

Fomentar la 
programació 
d’entitats que 
desenvolupen 

activitats culturals 
al municipi 

Una oferta 
cultural estable, 
accessible i de 

qualitat 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 
· Nombre 
d’assistents 

Directa 
40.000,00

€ 
40.000,00

€ 
40.000,00

€ 

01334004800011 
Premis de 

Cultura i Festes 

Premis, beques i 
reconeixements 

de Cultura 

Persones 
individuals i/o 
organitzadors 

Incrementar el 
coneixement i 

gaudi de la cultura 
popular  

Dinamització 
dels concursos 
de les festes 

populars 

· Nombre de 
sol·licituds 
rebudes 
· Nombre de 
subvencions 
atorgades 

Directa 0,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

01334004800033 

Programa Subv. 
Concurrència 
competitiva 

Cultura 

Creació, 
producció i 

difusió 
d’iniciatives 

Entitats 

Impulsar la 
preservació i 
creació de 

manifestacions 

Incrementar la 
capacitat de 

creació i pràctica 
artística  i 

· Nombre de 
sol·licituds 
rebudes 
· Nombre de 

Concurrència 
competitiva 

18.000,00
€ 

18.000,00
€ 

18.000,00
€ 
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artístiques artístiques i 
culturals 

cultural subvencions 
atorgades 
· Nombre de 
projectes/activi
tats 
desenvolupats 

Educació 

02326004800015 
Ajudes Casals i 
colònies estiu 

Enfortiment, 
vertebració i 
foment de 

l’accés a les 
activitats 

educatives 

Població 
escolar 

Garantir la igualtat 
d’oportunitats en 
l’accés al Casal 

Un accés 
igualitari als 

recursos 
educatius 

· Nombre 
d’ajuts donats 

Directa 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

02326004800016 
Beques escolars 

municipals 

Enfortiment, 
vertebració i 
foment de 

l’accés a les 
activitats 

educatives 

Població 
escolar 

Garantir la igualtat 
d’oportunitats en 

l’accés a les 
sortides i colònies 

Un accés 
igualitari als 

recursos 
educatius 

· Nombre 
d’ajuts donats 

Directa 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

Esports 02341004800024 

Prevenció del 
risc exclusió a 

l’Esport (S-
461014) 

Enfortiment, 
vertebració i 
foment de 

l’accés a les 
activitats 

esportives i de 
lleure 

Població 
escolar 

Garantir la igualtat 
d’oportunitats en 

l’accés a les 
activitats 

esportives 

Un accés 
igualitari als 

recursos 
esportius 

· Nombre 
d’ajuts donats 

Directa 
10.000,00

€ 
10.000,00

€ 
10.000,00

€ 

Infància, 
Adolescènci
a i Joventut 

02337004800021 

Subvenció 
finalista 

Associació 
Petits i Grans 

Promoció de 
l’oferta lúdica 
educativa per 

infants i famílies 

Entitats 

Crear un espai per 
intercanvi en la 

criança i educació 
dels infants. 

 
 Organitzar 
activitats 

relacionades amb 
la criança 

respectuosa i 
l’educació dels 

infants. 

Una oferta 
d’activitats 
lúdiques i 
eductives 

destinades a la 
infància i 
famílies 

· Nombre 
d’activitats 
desenvolupad
es 
· Nombre 
d’assistents 

Directa 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Medi 
Ambient 

 
 

04136004800001 

Subvenció 
finalista ADF i 
Pla Prevenció 

Incendis 

Promoció de la 
salut pública 

ADF Vilassar 
de Dalt 

Potenciar les 
accions de 
prevenció 

d’incendis i dotar 
l’agrupació dels 

Disminució 
d’incendis i 
d’hectàrees 
cremades 

· Memòria 
anual de les 
activitats 
realitzades. 

Directa 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 
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elements 
necessaris per 

poder actuar de la 
millor manera 

possible en cas 
d’incendi i 

emergències 

Promoció 
econòmica 

01334004800003 
Subvenció 

finalista Amics 
dels Bolets 

Foment de les 
activitats de 
dinamització 

econòmica i de 
projecció 

turística del 
municipi 

Associació 
Amics dels 

Bolets 

Organització de la 
Fira del Bolet i la 

Natura i 
dinamització 
d’activitats 

divulgatives de 
coneixement i 
respecte vers 

l’entorn natural 

Consolidació de 
la Fira i 

promoció 
externa de 

Vilassar  

· Presentació 
de memòria 
d’actuació 
amb el 
nombre 
d’activitats 
realitzades i 
número de 
participants  

Directa 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Salut 
pública 

04311014800014 

Conveni 
Associació 
Defensa 

Animals (ADEA) 
 

Protecció dels 
animals de 
companyia 

ADEA Vilassar 
de Dalt 

Protecció dels 
animals de 
companyia, 

sensibilització de 
la població i 

promoció de les 
adopcions 

Augment de les 
adopcions, 

major 
sensibilització. 

· Memòria 
anual amb tota 
la informació 
d’altes i baixes 
al refugi, 
adopcions,rec
ollides, 
activitats 
realitzades, 
etc. 

Directa 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

04311014800013 

Conveni 
Associació 
Protecció 
animals 

(APRODEGA) 

Protecció dels 
animals de 
companyia 

APRODEGA 

Protecció dels 
animals de 
companyia, 

sensibilització de 
la població i 

promoció de les 
adopcions 

Augment de les 
adopcions, 

major 
sensibilització 

· Memòria 
anual amb tota 
la informació 
d’altes i baixes 
al refugi, 
adopcions,rec
ollides, 
activitats 
realitzades, 
etc. 

Directa 2.000,00 €  2.000,00 € 2.000,00 € 

02231044800006 

Subvenció 
finalista 

Associació. 
Vilassar contra 

el càncer   

Promoció de la 
salut pública 

VDDCC 

Continuar 
realitzant la seva 
tasca i oferint la 

seva ajuda i 
serveis a totes 

aquelles persones 

Millora de la 
qualitat de vida 
de les persones 
malaltes i de les 
seves famílies 

· Memòria 
anual de les 
activitats 
realitzades 

Directa 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 
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que la malaltia del 
càncer les afecta, 

directa o 
indirectament a la 

seva vida 

* El sector destinatari pot ser: centres educatius, clubs, entitats, estudiants, fundacions, grup de persones, investigadors/res, institucions o persones individuals i/o organitzador



 


