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Objectius generals  

 

El principal objectiu és acomplir el mandat legal recollit en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, que en el seu article 8.1 obliga als Ajuntaments que pretenguin atorgar 
subvencions, a aprovar el seu corresponent Pla Estratègic. 

També es pretén incidir de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència 
en la gestió de la despesa pública subvencional. 

Així com optimitzar l’accés dels ciutadans al fet subvencional amb garanties de 
transparència, uniformitat de criteri municipal i de lliure concurrència. 

 I finalment, racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la de transversalitat en la 
planificació, sistematització en els procediments i eines tècniques avançades per 
l’avaluació. 

  

 

Preàmbul 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el 
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que 
regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’hi 
articulen, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la 
gestió de la despesa pública subvencional. 

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les 
distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la 
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions 
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les 
subvencions, amb les revisions anuals necessàries. 

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Sant Celoni ha elaborat el Pla Estratègic de 
Subvencions, l’articulat del qual figura tot seguit. 

 

Capítol I Disposicions generals 
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 Article 1 -  Aquest Pla serà vigent durant quatre anys (01/01/2018 – 31/12/2021) a partir 
de la seva aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques 
de subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el 
compromís de revisar-lo i avaluar-lo anualment, per tal d’incorporar la seva actualització 
com informació imprescindible per elaborar el pressupost de la Corporació per a cada 
exercici, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es 
pugui formular. 

Article 2 -  L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la 
inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i 
l’aprovació de les Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva concessió.  

Article 3 - L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i 
les bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests 
objectius. 

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les 
previsions pressupostàries del Capítol IV i Capítol VII del pressupost de despeses 
municipal i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries 
pertinents. 

 Article 4 - L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap 
dret a favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en el seus propis termes. 

Article 5 - Són principis generals d’aquest Pla que es plantegen com objectius a assolir 
com a màxim el darrer any de la seva vigència, els següents: 

 - Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la que es garantitzi 
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la que, de conformitat amb 
el que estableix la normativa aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació 
pressupostària prèvia. 

 - Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria per tal 
de garantir-ne el coneixement previ dels possibles beneficiaris. 

 - Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de recursos 
públics, havent de justificar quantitativament i qualitativa. 

 - Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis 
d’igualtat i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades. 
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Article 6 - L’òrgan que té atribuïda la funció de desenvolupament de la gestió econòmica i 
per tant l’execució del Pla Estratègic de Subvencions, competent per a la concessió 
d’ajudes i subvencions és l’Alcaldia, la qual la podrà delegar a la Junta de Govern Local. 

En tots els casos: 

 - Els programes subvencionats quedaran condicionats a l’existència de dotació 
pressupostària adequada i suficient. 

 - Amb caràcter previ a l’atorgament de subvencions o concessions directes, s’haurà 
d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos en les normes 
pressupostàries de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 - I finalment, i de forma prèvia a la concessió de les subvencions, hauran d’aprovar-se les 
normes o bases reguladores de la concessió. 

 

Capítol II Contingut del Pla  

 

Article 7 - D’acord amb el que preveu el Reglament regulador, la concessió de les 
subvencions i ajudes previstes en aquest Pla per a l’exercici 2018 conté, en els seus 
Annexos, desglossat en funció de les àrees concedents de les subvencions: 

 - Els objectius que es pretenen assolir 
-  La modalitat de concessió aplicable 
 - Els destinataris als que van dirigides 
 - L’import econòmic 
 - L’aplicació pressupostària 
 
Article 8 - En l’Annex s’ordena les subvencions previstes pressupostàriament per al primer 
exercici del Pla tenint en compte els següents criteris: 

 - Ens concedent: Sota aquest criteri s’especifica l’Àrea gestora de la subvenció 
 - Objecte: Sota aquest criteri s’especifica la finalitat per a la que es destina la subvenció, la 
que serà posteriorment objecte d’avaluació. 
 - Modalitat de gestió: Criteri que distingeix la previsió relativa al procediment a aplicar per 
a la concessió. 
 - Import: Referit a la consignació prevista per a cada subvenció. 
 
Qualsevol aprovació de subvencions no incloses al Pla Estratègic, ja sigui mitjançant 
procediment de concessió directa o concurrència competitiva, requerirà la seva 
incorporació al Pla Estratègic de Subvencions de cada exercici de vigència. 
 
Capítol III Beneficiaris i matèries en què s’establiran subvencions 
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Article 9 - L’Ajuntament concedirà subvencions a favor d’entitats públiques o privades amb 
la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social. 
 
Article 10 - L’Ajuntament establirà anualment subvencions en els àmbits d’actuació de la  
seva competència, tal i com es detalla en l’annex. 
 
 
Capítol IV Avaluació de l’eficàcia dels programes subvencionats. Anàlisi de resultats 
 
 Article 11 - Per a una millor anàlisi de l’eficàcia de cada subvenció, les àrees concedents 
sol·licitaran dels beneficiaris un informe motivat sobre el número d’accions 
desenvolupades, número de ciutadans als que beneficia la subvenció i justificació dels 
objectius aconseguits, el que es veurà recollit en un compte justificatiu. 
 
Article 12 – L’informe d’avaluació haurà de detallar, com a mínim, la següent informació: 
 

a. Per part de l’entitat: 
- Objecte 
-Entitat beneficiària, i en el seu cas, col·laboradora 
-Import subvencionat 
-Accions concretes desenvolupades amb l’import de la subvenció 
-Número de ciutadans beneficiats per la subvenció 

 
b. Per part de l’Àrea concedent: 

- Valoració de l’adequació de la justificació als objectius marcats en la sol·licitud i 
pels que es va concedir 
- Valoració de la continuïtat de la línia de subvenció 
- Qualsevol indicador de caràcter objectiu que pugui establir l’Àrea per avaluar 
l’eficàcia de la subvenció atorgada. 
 
 

Capitol V Control financer dels programes subvencionats 
 

Article 13 - El control financer dels programes subvencionats recau en la Intervenció 
general municipal, que podrà elaborar els models de justificació de subvencions que 
faciliten la fiscalització de les mateixes. 
 
 
Capítol VI Informació a remetre als Òrgans de govern 

 
Article 14 - Anualment es posarà a disposició dels òrgans de govern de un resum objectiu 
dels resultats de l’acció subvencionadora municipal de l’any anterior. 
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Article 15 – El Regidor d’Economia gestionarà el control del compliment d’aquest Pla 
durant el seu període de vigència. 

 
Article 16 - Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent, el Regidor 
d’Economia haurà de presentar davant el Ple una actualització dels plans mitjançant 
l’elaboració d’una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, 
l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els 
efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del 
següent Pla Estratègic de Subvencions i l’actualització del Pla vigent. 
 
El Regidor d’Economia 
 
 
 
Annex II - Objectes específics subvencionables segons les àrees – any 2019 

 
 
ÀMBIT DE COMUNITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
1. Destinatari: Associació de famílies amb discapacitats del Baix Montseny 

 
  -NIF: G65569659 
  -Import econòmic: 5.800,00-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: nominativa. 
 
Concepte: 

Ajut per al desenvolupament del projecte de suport a les persones amb discapacitat i les respectives 
famílies, per a l’assoliment de millores en la seva qualitat de vida. L’activitat se centra en la 
organització d’activitats de lleure no ateses per serveis públics i en horaris on no es produeix aquesta 
atenció, com ara dies festius, horaris no lectius, períodes de vacances escolars, etc. 

Objectius que es pretenen assolir:  
-Oferir activitats de lleure adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, no 
ofertades per la xarxa pública ni pel tercer sector del territori, amb l’objecte de: 

Generar espais de relació i activitat que estimulin el benestar de les persones amb 
discapacitat intel·lectual que vulguin incorporar-se a l’entitat. 
 
Generar espais de descans dels familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, 
en les seves tasques d’atenció a la dependència. 

 

-Afavorir la relació, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu entre famílies. 
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-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la discapacitat i per 
a la major normalització en la convivència. 

-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 15 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 50% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

2. Destinatari: Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni 

  -NIF: R0800211E 
  -Import econòmic: 16.000,00-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual. 
 
Concepte: 

Ajut pel Servei d’aliments de Sant Celoni, que inclou: 
-Recepció de les persones i/o famílies derivades, des dels Serveis Socials Bàsics. 
-Entrega d’aliments a aquestes famílies amb la periodicitat i condicions estipulades pel Servei 
d’Aliments. 
-Organització d’un recapte a la població de Sant Celoni a la recollida d’aliments destinats a 
distribuir-se en el Servei d’Aliments. 
-Compra de material higiènic i aliments per a nadons. 

 

Objectius que es pretenen assolir: 
-Coadjuvar les mancances en recursos alimentaris entre la població més afectada per situacions de 
pobresa i/o risc d’exclusió social. 
-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 50. 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 30% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

 
3. Destinatari: Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny 

  -NIF Q2866001G 
  -Import econòmic: 62.298,00.-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual. 
 
Concepte: 



8 
 

 

Ajut  pel desenvolupament del catàleg d’activitat del Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni 
i Baix Montseny, durant el 2018. Inclou com a més destacats els programes següents: 

 

Serveis socials i comunitaris: 
• Implementació a Sant Celoni del Programa VBellesa Activa, per a la promoció de 

l’envelliment actiu. 
• Atenció de demandes puntuals d’emergència social amb els recursos humans i materials de 

què disposa l’entitat. 
• Suport a domicili: 

o Atenció domiciliària 
o Kits d’aliments i lots de producte de suport 

• Col·laboració en el Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres 
comportaments de risc, El Tritó del Baix Montseny. 

• Suport a dones en situació de dificultat social. 
• Suport a persones cuidadores. 
• Organització d’una campanya de recollida i lliurament de joguines durant les Festes de 

Nadal i Reis, destinada a  infants de famílies amb situacions socioeconòmiques 
desafavorides. 

• Atenció a la infància i joventut en risc d’exclusió social. 
• Col·laboració en programes com Ethos; Èxit escolar i similars. 
• Programa de formació, adreçat al personal de l’Ajuntament en matèria de socorrisme i 

desfibril·lació automàtica (DEA). 
• Tallers de formació en primers auxilis en el medi escolar, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO 

dels centres educatius del municipi. 
• Promoció de campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.). 
• Col·laboració plena en situacions d’emergència sanitària i/o de protecció civil. 

 

Servei d’aliments: 
• Recepció de persones derivades, des dels Serveis socials bàsics i lliurament d’aliments, 

amb la periodicitat i condicions estipulades segons protocol adjunt  
• Adquisició i lliurament d’aliments específics i bolquers per a nadons, d’acord amb els criteris 

des Serveis socials bàsics i en funció de la disponibilitat de l’entitat. 
• Coordinació sistemàtica amb Serveis socials bàsics. 
• Organització d’un mínim d’un recapte anual a Sant Celoni, en col·laboració amb altres 

entitats del municipi, que treballin per la mateixa finalitat i en conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni 
 

Programa aliment fresc: 
 
• Lliurament de targes aliment fresc de Creu Roja, per a l’aplicació del Programa aliment fresc 

Estiu i Nadal 
 

Objectius que es pretenen assolir:  
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-Millorar la qualitat de vida de col·lectius vulnerables: gent gran; infància; persones en risc d’exclusió 
social 
-Coadjuvar les mancances en recursos alimentaris entre la població més afectada per situacions de 
pobresa i/o risc d’exclusió social. 

-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 50. 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 50% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

 
4. Destinatari: Associació Montseny Guilleries 

  - NIF G17053588 
  -Import econòmic: 3.500,00.-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual. 

Concepte: 

Ajut per al desenvolupament del projecte de suport a les persones amb discapacitat i les respectives 
famílies, per a l’assoliment de millores en la seva qualitat de vida. L’activitat se centra en un centre 
ocupacional adreçat a facilitar espais de treball i formació al col·lectiu. 

Objectius que es pretenen assolir:  
-Oferir activitats de treball adaptat a persones amb discapacitat intel:lectual no ofertades per la xarxa 
pública ni pel tercer sector del territori, amb l’objecte de: 

-Generar espais de relació i activitat que estimulin el benestar de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

-Generar espais de descans dels familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, en les 
seves tasques d’atenció a la dependència. 

-Afavorir la relació, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu entre famílies. 

-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la discapacitat i per 
a la major normalització en la convivència. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 20 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 80% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
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5. Destinatari: Comunitat Islàmica Annour de Sant Celoni   

  -NIF: R0801471-D 
  -Import econòmic: 600,00-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual. 
 
Concepte: 

 

Ajut per a la realització de classes de llengua Àrab a infants, que inclou: 
 
-Organització i Impartició de classes de Llengua Àrab i a infants de famílies, en horari de no escolar. 

 
Objectius que es pretenen assolir: 
-Recolzar el coneixement correcte de la Llengua àrab, com a mesura d’atenció a la diversitat i de 
suport a la configuració d’identitats social i culturalment riques en matisos. 
Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 40 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 20% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

 
6. Destinatari: Associació Banc del Temps de Sant Celoni   

  -NIF: G-66949496 
  -Import econòmic: 600,00-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 
  -Modalitat de concessió: subvenció nominativa. 
 
Concepte: 

-Organització d’activitats d’intercanvi de temps com a instrument de compensació de prestacions. 
 

Objectius que es pretenen assolir: 
-Recolzar el funcionament d’iniciatives que estimulen la vinculació comunitària, la solidaritat, 
l’autoestima individual, entre altres valors socials positius pel reforçament d’entorns relacionals i 
convivencials que facilitin coadjuvar la tendència a l’aïllament domiciliari, l’absència de diàleg veïnal o 
el rebuig per desconeixment.  
Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 40 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 20% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal 
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7. Destinatari: Associació Educativa Auró 

  -NIF: G65145583 
  -Import econòmic: 31.000,00-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 231 D0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual 
 
Concepte: 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni vol garantir la integració d’alumnat de necessitats educatives 
específiques de 0 – 3 anys,  tant a l’escola bressol municipal com a les escoles bressol privades del 
municipi. Poder garantir que aquest alumnat estigui escolaritzat dels 0 als 3 anys és la clau per 
garantir la igualtat d’oportunitats, per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els 
talents de la societat. Aquesta aposta comença ja al primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) 
quan un adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant és clau en relació amb el seu procés 
d’aprenentatge. 

L’Associació Educativa Auró -Escola Pascual- es compromet a reservar deu places escolars de 0 – 
3 anys, pel curs 2018 – 2019, per a infants amb necessitats educatives específiques que per raons 
socioeconòmiques o socioculturals requereixin una atenció educativa específica. 

L’Ajuntament es compromet a facilitar ajut econòmic per fer viable aquesta opció, subvencionant les 
quotes mensuals de aquestes places. 

Objectius que es pretenen assolir:  
-Promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la llengua catalana com a llengua vehicular és afavorir 
una escolarització òptima i equilibrada de l’alumnat des de la 1a infància. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 8 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 20% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
 
8. Destinatari: Associació Neurològica Amics del Baix Montseny 

  - NIF G63189906 
  -Import econòmic: 10.000,00.-euros 
  -Aplicació pressupostària: 04 311F0 – classificació econòmica 489 
  -Modalidat de concessió: conveni anual. 
 

Concepte: 

Ajut per al desenvolupament del projecte de suport a les persones grans amb dependència i les 
respectives famílies, per a l’assoliment de millores en la seva qualitat de vida. L’activitat se centra en la 
organització d’activitats de lleure complementàries i/o no ateses per serveis públics. 

Objectius que es pretenen assolir:  
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-Oferir activitats de lleure adaptat a persones grans amb dependència i les seves famílies, no 
ofertades per la xarxa pública ni pel tercer sector del territori, amb l’objecte de: 

Generar espais de relació i activitat que estimulin el benestar de les que vulguin 
incorporar-se a l’entitat. 
 
Generar espais de descans dels familiars de les en les seves tasques d’atenció a la 
dependència. 

 

-Afavorir la relació, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu entre famílies. 

-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la dependència i per 
a la major normalització en la convivència. 

-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 40 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 30% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
 
9. Destinatari: Associació Catalunya contra el Càncer 

 -NIF G28197564 
 -Import econòmic: 1.200,00.-euros 
 -Aplicació pressupostària: 04311 F0 – classificació econòmica 489 
 -Modalitat de concessió: conveni anual. 

Concepte: 

 

Ajut per desenvolupament del projecte de l'Associació Catalunya contra el Càncer, per el 2018. 
Activitats més destacables: 
 

 -Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot malalt 
i/o familiar que ho necessiti. 
-Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
-Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del càncer 
en totes les seves modalitats possibles conegudes. 
-Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer les 
necessitats dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació. 
-Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats amb el 
càncer i la salut. 

 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Obtenir recursos econòmics i materials per donar suport a la recerca i atenció mèdica associades a la 
malaltia del càncer. 
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-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la malaltia i 
especialment a la seva prevenció.. 

-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 20 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 20% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
 
10. Destinatàries:  
Entitats membres actives de la Coordinadora d’Activitats Solidàries de Sant Celoni - CES 

   
-Import econòmic: 17.200,00.-euros 
-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 
-Modalitat de concessió: concurrència competitiva. 

Concepte: 

Ajut per desplegament de projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Consolidar el voluntariat en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament 
 
Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 20 per cada projecte 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 20% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
 

11. Comunitat: Cessió d’habitatge d’inclusió social 

Càrrec: ajut en espècie, segons valor de l’habitatge disponible. 

 

Destinatàries Import màxim Finalitat 

Podran ser adjudicatàries aquelles 
persones i/o unitats de convivència 
que tinguin necessitats d'allotjament 
temporal per motius econòmics, 
d'urgència social i/o que es vegin 
afectades per situacions especials i 
d'emergència derivades de la pèrdua 
o del risc de pèrdua de l'habitatge, o 
d'altres situacions similars com 

Ajut en espècie Suport eventual 
mitjançant cessió 
d’habitatge d’inclusió. 
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l'habitatge precari, sobreocupat o 
l'infrahabitatge i que no disposin de 
recursos econòmics i/o de xarxa 
familiar i social per resoldre la situació 

 

Destinatàries  

Persones i/o unitats de convivència que tinguin necessitats d'allotjament temporal per motius 
econòmics, d'urgència social i/o que es vegin afectades per situacions especials i d'emergència 
derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l'habitatge, o d'altres situacions similars com 
l'habitatge precari, sobreocupat o l'infrahabitatge i que no disposin de recursos econòmics i/o de 
xarxa familiar i social per resoldre la situació. 

  
-Import econòmic: en espècie, segons valor de la tipologia d’habitatge. 
-Modalitat de concessió: concurrència competitiva 

Concepte: 

Ajut en espècie mitjançant l'accés a habitatges d'inclusió promoguts i gestionats per l'Ajuntament de 
Sant Celoni, tant si provenen de lloguer, de cessió d'altres institucions publiques o privades o de 
persones físiques, com si son de propietat municipal, amb la finalitat d'atendre persones en risc 
sever d'exclusió agreujat per la pèrdua o  impossibilitat d'accedir a un habitatge que es trobi en 
condicions correctes d'habitabilitat 

Objectius que es pretenen assolir: 
Atendre allò previst en el Pla Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Celoni, que preveu destinar 
habitatges a finalitats socials, mitjançant la cessió de l'ús o el sotsarrendament a les unitats de 
convivència que compleixin els requisits d'accés i prioritzant criteris socials i econòmics d'acord amb 
els principis rectors del sistema públic contemplat a la Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de Serveis 
Socials. L'habitatge d'inclusió promogut per l'Ajuntament de Sant Celoni s'emmarca en la 
competència bàsica municipal establerta a la Llei de Bases de Regim Local, article 25.2 apartat e, 
de prestació de serveis socials, de promoció i reinserció social. D'altra banda, la llei 12/2007 d'11 
d'octubre de Serveis Socials, en el seu article 17 estableix com una de les funcions dels Serveis 
Socials Basics la d'impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència 
i els grups en situació de risc. Alhora, la mateixa llei de serveis socials, estableix en l'article 7, les 
situacions amb necessitat d'atenció especial i defineix com a destinataris dels serveis socials, entre 
d'altres, les persones que estiguin en alguna situació de necessitat social, com les relacionades amb 
la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar. 

Indicadors: 

-Assignació de les cessions, garantint que el recurs s’empri íntegrament. 

 

12. Subvencions de les línies de Solidaritat i cooperació i Serveis socials – anys 2017,  2018 i 
2019. 
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Subvencions 
vinculades a 
2017 

ENTITAT NOU CRÈDIT NIF APLICACIÓ EN 
ALTA 

 

Proide 

 

 

3.614,00 € G62278981 04 231 G0 48915 

 

Tubab 

 
1.725,00 € G66210253 04 231 G0 48914 

 

MacMontona 
(St. Camille 
amb els 
oblidats) 

2.725,00 € G66394636 04 231 G0 48918 

 

MacMontona 
(Ponts de 
somriure per 
Bòsnia) 

6.271,00 € G66394636 04 231 G0 48919 

 
TOTAL 14.335,00 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Subvencion
s 
vinculades 
a 2018 

ENTITAT 
NOU 

CRÈDIT 
NIF APLICACIÓ EN 

ALTA 

 

Mans pel 
Nepal 

933,00 € G67023820 04 231 G0 48916 

 
Proide 3.366,00 € G62278981 04 231 G0 48915 

 
MacMontona 5.033,00 € G66394636 04 231 G0 48918 

 

Missioneres 
del Cor de 
Maria  

1.993,00 € R0800178F 04 231 G0 48920 

 

Trup de 
Nassos 5.933,00 € G61031175 04 231 G0  48921 

 
TOTAL 

 

17.258,00 € 

 
  ENTITAT 

AMPLIACIÓ 
CONSIGNACIÓ  

CONVENIS 
2019 

NOVA 
CONSIGNACIÓ 

TOTAL AMB 
AMPLIACIÓ 

NIF APLICACIÓ EN 
ALTA 
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Subvencions 
vinculades a 
2019 

ENTITAT 
AMPLIACIÓ 

CONSIGNACIÓ  
2019 

NOVA 
CONSIGNACIÓ 

TOTAL AMB 
AMPLIACIÓ 

NIF APLICACIÓ EN 
ALTA 

 
AFADIS 6.422,74 € 

 

12.222,74 € 
G65569659 04 231 A0 489 

 
 

ANNEX 

Subvencions a incorporar de forma nominativa al  

Pla estratègic de subvencions 2019 

Àmbit de Comunitat 

Vinculades a l’exercici 2017         

 

Destinatària: Fundació Promoció i Desenvolupament (Proide) 

-NIF G62278981 

-Import econòmic: 3.614,00 € 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalitat de concessió: nominativa. 

Concepte 

"Construcció i equipament de 4 aules a Masitaho". 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Apoderar dones de zones rurals i urbanes deprimides de Madagascar, mitjançant programes de 
formació. 
 
Destinatària: Tubab 

-NIF G66210253 

Càritas 
Parroquial de 
Sant Celoni 

17.500,00 € 
 

33.500,00 € 
R0800211E 04 231 A0 

48903 

Associació 
Montseny-
Guilleries 

6.400,00 € 
 

9.900,00 € 
G17053588 04 231 A0 

48907 
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-Import econòmic: 1.725,00 € 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalitat de concessió: nominativa. 

Concepte 

"Ajut escolar i alimentari als més necessitats de Bandiagara i visita del sr. Timoté Dolo (contrapart) a 
Sant Celoni" 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Consolidar el projecte de vinculació entre centres educatius dels municipis implicats. 
 

Destinatari: MacMon Tona (St. Camille amb els oblidats) 

-NIF G66394636 

-Import econòmic: 2.725,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Cap nen sense un somriure. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Aportar esperança i bon humor a nens i nenes de zones en conflicte, mitjançant activitats de clow, 
màgia i circ. 
 

Destinatari: MacMon Tona (Ponts de somriure a Bòsnia) 

-NIF G66394636 

-Import econòmic: 6.271,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Cap nen sense un somriure. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Aportar esperança i bon humor a nens i nenes de zones en conflicte, mitjançant activitats de clow, 
màgia i circ. 
 

Vinculades a l’exercici 2018         
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Destinatari: Associació Mans pel Nepal 

-NIF G67023820 

-Import econòmic: 933,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Aatmiya Comunity Hospital. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Recolzar el procés del projecte de construcció i equipament d’un hospital de Sitalpati.al Nepal 
 
 

Destinatari: Fundació Promoció i Desenvolupament (Proide) 

 

-NIF G62278981 

-Import econòmic: 3.366,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Educació i formació per a 
dones a Guatemala. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Apoderar dones de zones rurals i urbanes deprimides de Guatemala, mitjançant programes de 
formació. 
 
Destinatari: MacMon Tona 

-NIF G66394636 

-Import econòmic: 5.033,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Cap nen sense un somriure. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
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-Aportar esperança i bon humor a nens i nenes de zones en conflicte, mitjançant activitats de clow, 
màgia i circ. 
 
Destinatari: Missioneres del Cor de Maria 

-NIF R0800178F 

-Import econòmic: 1.933,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament Menjador social a Xile. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Consolidar el projecte solidari de menjador social en zona desafavorida de Santiago de Xile. 
 
Destinatari: Trup de Nassos 

- NIF G61031175 

-Import econòmic: 5.933,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 G0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte 

Ajut per desplegament del projecte de cooperació al desenvolupament d’un projecte d’animació 
sòciocultural a Etiòpia. 
 
Objectius que es pretenen assolir:  
-Aportar esperança i bon humor a nens i nenes de zones en conflicte, mitjançant activitats de clow, 
màgia i circ 
 
Destinatària: Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni 

-NIF: R0800211E 

-Import econòmic definitiu: 33.500,-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: conveni anual. 

Concepte: 

Ajut pel Servei d’aliments de Sant Celoni, que inclou: 
 

-Recepció de les persones i/o famílies derivades, des dels Serveis Socials Bàsics. 
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-Entrega d’aliments a aquestes famílies amb la periodicitat i condicions estipulades pel Servei 
d’Aliments. 
-Organització d’un recapte a la població de Sant Celoni a la recollida d’aliments destinats a 
distribuir-se en el Servei d’Aliments. 
-Compra de material higiènic i aliments per a nadons. 

 
Objectius que es pretenen assolir: 
-Coadjuvar les mancances en recursos alimentaris entre la població més afectada per situacions de 
pobresa i/o risc d’exclusió social. 
-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 50. 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 30% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

 
Destinatària: Associació Montseny Guilleries 

- NIF G17053588 

-Import econòmic denifinitiu: 9.900,00.-euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: conveni anual. 

Concepte: 

Ajut per al desenvolupament del projecte de suport a les persones amb discapacitat i les respectives 
famílies, per a l’assoliment de millores en la seva qualitat de vida. L’activitat se centra en un centre 
ocupacional adreçat a facilitar espais de treball i formació al col·lectiu. 

Objectius que es pretenen assolir:  
-Oferir activitats de treball adaptat a persones amb discapacitat intel:lectual no ofertades per la xarxa 
pública ni pel tercer sector del territori, amb l’objecte de: 

-Generar espais de relació i activitat que estimulin el benestar de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

-Generar espais de descans dels familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, en les 
seves tasques d’atenció a la dependència. 

-Afavorir la relació, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu entre famílies. 

-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la discapacitat i per 
a la major normalització en la convivència. 

Indicadors: 
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-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 20 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 80% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 

 
Vinculades a l’exercici 2019         
 
Destinatària: Associació de famílies amb discapacitats del Baix Montseny 

-NIF: G65569659 

-Import econòmic definitiu: 12.222,74 euros 

-Aplicació pressupostària: 04 231 A0 – classificació econòmica 489 

-Modalidat de concessió: nominativa. 

Concepte: 

Ajut per al desenvolupament del projecte de suport a les persones amb discapacitat i les respectives 
famílies, per a l’assoliment de millores en la seva qualitat de vida. L’activitat se centra en la 
organització d’activitats de lleure no ateses per serveis públics i en horaris on no es produeix aquesta 
atenció, com ara dies festius, horaris no lectius, períodes de vacances escolars, etc. 

Objectius que es pretenen assolir: 

-Oferir activitats de lleure adaptat a persones amb discapacitat intel:lectual i les seves famílies, no 
ofertades per la xarxa pública ni pel tercer sector del territori, amb l’objecte de: 

a. Generar espais de relació i activitat que estimulin el benestar de les persones amb 
discapacitat intel·lectual que vulguin incorporar-se a l’entitat. 
 
b. Generar espais de descans dels familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, en 
les seves tasques d’atenció a la dependència. 
 
-Afavorir la relació, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu entre famílies. 

-Sensibilitzar la ciutadania en general respecte la problemàtiques associades a la discapacitat i per 
a la major normalització en la convivència. 

-Estimular el voluntariat de suport a les activitats de la tipologia associada al projecte. 

Indicadors: 

-Nombre de persones ateses durant l’any: no menys de 15 

-Assoliment d’un percentatge de finançament d’un mínim del 50% en relació l’aportat per la 
subvenció municipal. 
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ÀMBIT D’ESPORTS DE L’AJUNATAMENT DE SANT CELONI 

 

Esports – Sant Celoni. 

Càrrec: grup de programes 07 341A0 - classificació econòmica 489 

Pressupostat   99.940,00  

 Entitat NIF Ordinàries Finalitat* 

Arc Sant Celoni G60487220 2.450,00  Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Centre Excursionista Sant Celoni G59824417 5.800,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Amics Tennis Taula Sant Celoni G62417993 1.800,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Atletisme Sant Celoni G59065292 4.700,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Atletisme Baix Montseny G65587354 1.600,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Bàsquet Sant Celoni G59815555 13.500,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Ciclista Sant Celoni G08852873 5.000,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Futbol Sala Sant Celoni G61350898 2.500,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Unió Esportiva Sant Celoni G66805276 25.800,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Hoquei Pati Sant Celoni G59731976 7.800,00 Projecte de 
promoció de 
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l’esport. 

Club Patinatge Artístic Sant Celoni G65245300 5.700,00 

 

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Petanca Les Borrelles G61164661 1.250,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Petanca Sant Celoni G59192112 1.250,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Tennis Montnegre G59065300 700,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Tennis Sant Celoni G58277724 2.550,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Triatló Baix Montseny G65324352 1.800,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Karate Club Just G63222780 2.400,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Moto Club Sant Celoni G61023180 3.000,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Societat Ocellaire Sant Celoni G63610885 425,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Vòlei Sant Celoni 

 

G66218538 4.500,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Montseny Massais G66882309 600,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Blacks & Greens G66467465 400,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 
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Club Handbol la Salle Sant Celoni G67075119 250,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Judo Baix Montseny G65683591 250,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Societat de caçadors de Sant Celoni i 
comarca 

G08327082 600,00 Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

 

Club Tennis Sant Celoni(1) 

 

G58277724 

 

2.550,00 

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

 

Moto Club Sant Celoni(1) 

 

G61023180 

 

3.000,00 

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

 

Societat Ocellaire Sant Celoni(1) 

 

G63610885 

 

425,00 

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

(1) Subvencions no concedides a l’exercici 2018 
 

Esports – la Batllòria. 

Càrrec: grup de programes 02 341A0 -  classificació econòmica 489 

 

Pressupostat   
                                

7.000,00    
 

 Entitat NIF Ordinàries 

 

Finalitat 

Club Esportiu La Batllòria G63812853 
                                

5.200,00    

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 

Club Petanca La Batllòria G66220419 
                                

1.200,00    

Projecte de 
promoció de 
l’esport. 
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* La promoció de l’esport es portarà a terme mitjançant activitats esportives continuades i 
puntuals amb els següents objectius: 
 

1. Fomentar l’esport per millorar la qualitat de vida i la salut de les persones. 
2. Afavorir les relacions socials. 
3. Millorar el rendiment esportiu. 
 

Indicadors  de l’assoliment dels objectius (de 1 a 3, essent 1 el menor assoliment i 3 el grau 
més alt). 

 

Objectiu Fomentar l’esport per 
millorar la qualitat de 
vida 

Afavorir les relacions 
socials 

Millorar el rendiment 
esportiu 

 
 

 
TOTAL  

 
Indicadors 

Activitats 
esportives 
continuades  

Activitats 
esportives 
puntuals  

Nombre 
d’esportistes 
federats 

Nombre 
de 
socis 

Resultats 
esportius 
col·lectius 

Resultats 
esportius 
individuals 

Entitat        

Arc Sant 
Celoni 

       

Centre 
Excursionista  

       

CA Tennis 
Taula SC 

       

Club 
Atletisme SC 

       

Club 
Atletisme BM 

       

Club 
Bàsquet SC 

       

Club Ciclista 
SC 

       

Futbol Sala 
SC 

       

Unió 
Esportiva SC 

       

Club Hoquei        
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Pati SC 

Club 
Patinatge SC 

       

Petanca Les 
Borrelles 

       

Club 
Petanca SC 

       

ClubTennis 
Montnegre 

       

Club Tennis 
SC 

       

Club Triatló 
BM 

       

Karate Club 
Just 

       

Moto Club 
SC 

       

Societat 
Ocellaire SC 

       

Vòlei SC        

Montseny 
Massais 

       

Blacks & 
Greens 

       

Club Judo 
BM 

       

Club Handbol 
la Salle 

       

CE la 
Batllòria 

       

Petanca la 
Batllòria 

       

Societat de 
caçadors 

       

 

 
Càlcul dels indicadors: 
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Objectiu 1: Fomentar l’esport per millorar la qualitat de vida i la salut de les persones. Indicadors: 

 

a) Activitats esportives continuades que englobin entrenaments més competicions: 
 

• Durada de l’activitat com a mínim d’un trimestre: 1 punt 
• Durada de l’activitat com a mínim de dos trimestres: 2 punts 
• Durada de l’activitat com a mínim de tres trimestres: 3 punts 

 

b) Activitats esportives puntuals: 
 

• Una o dues activitats puntuals anuals: 1 punt 
• Tres o quatre activitats puntuals anuals: 2 punts 
• Cinc o més activitats puntuals anuals: 3 punts 

 

Objectiu 2: Afavorir les relacions socials. Indicadors: 

 

a) Nombre d’esportistes federats: 
 

• Increment d’entre 10 i 20 esportistes: 1 punt 
• Increment d’entre 20 i 30 esportistes: 2 punts 
• Increment de més de 30 esportistes: 3 punts 

 

b) Nombre de socis:  
 

• Increment d’entre 10 i 20 socis: 1 punt 
• Increment d’entre 20 i 30 socis: 2 punts 
• Increment de més de 30 socis: 3 punts 

 

Objectiu 3: Millorar el rendiment esportiu. Indicadors: 
 

a) Resultats esportius col·lectius: 
 

• Assoliment d’un ascens de categoria: 1 punt 
• Assoliment de dos ascensos de categoria: 2 punts 
• Assoliment de tres o més ascensos de categoria: 3 punts 

 

b) Resultats esportius individuals: 
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• Assoliment d’un campionat comarcal: 1 punt 
• Assoliment d’un campionat provincial: 2 punts 
• Assoliment d’un campionat de Catalunya o superiors: 3 punts 

 
 
 
 
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA DE L’AJUNATMENT DE SANT CELONI 
 
 
 
1. Àrea: Seguretat Ciutadana 
 Àmbit: Protecció Civil 
  
 Concepte: Subvenció a l’ADF per a l’execució del conveni anual de col·laboració entre 

aquest Ajuntament i l’ADF Forèstec de Sant Celoni, relatiu a  la contractació de personal 
que realitzi tasques de informació i control als accessos al Parc Natural del Montnegre 
Corredor, durant els caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu de l’any 2019, i els 
altres dies que s’acordin expressament. 

  
 Objectius que es pretenen assolir:  

Els municipis de Catalunya tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 
40 de la Llei 7/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2, lletres c) i f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i l’art. 63.3, lletres c) i f) 
del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
Els ens locals poden concertar pactes, convenis o condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona administració. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb l’ADF de la comarca, desenvolupa 
cada any una campanya informativa que té la finalitat bàsica de facilitar informació en 
matèria de prevenció d’incendis forestals als visitants l’entorn del Parc Natural del 
Montnegre Corredor, mitjançant la contractació de personal (3 informadors) que realitzi 
tasques de informació i control a accessos al Parc Natural esmentat des del terme 
municipal de Sant Celoni, durant els caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu.  

La finalitat de la campanya informativa i, per tant, de la subvenció nominativa que es 
proposa, és la de minimitzar el risc d’incendis forestals, durant la temporada d’estiu, a la 
zona del Parc Natural del Montnegre, mitjançant l’establiment de punts d’informació i 
control en els principals accessos al Parc des del nostre municipi, complementat les 
accions i actuacions previstes en altres programes. 

  
 Modalitat de concessió: Nominativa 
  
 Destinatari: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FORÈSTEC  DE SANT CELONI, 

CIF/NIF G58561465 
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 Import econòmic màxim: 6.150,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 08 135A0 48903 - ADF FORESTEC - CONTRACTACIO 

PERSONAL VIGILANCIA 
 
2. Àrea: Seguretat Ciutadana 

Àmbit: Protecció Civil 

Concepte: Subvenció a l’ADF per a l’execució del conveni anual de col·laboració entre 
aquest Ajuntament i l’ADF Forèstec de Sant Celoni, relatiu a  la contractació de personal 
que realitzà tasques de informació i control als accessos al Parc Natural del Montnegre 
Corredor, durant els caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu de l’any 2018.  

Objectius que es pretenen assolir:  

Els municipis de Catalunya tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 
40 de la Llei 7/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2, lletres c) i f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i l’art. 63.3, lletres c) i f) 
del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
Els ens locals poden concertar pactes, convenis o condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona administració. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en col·laboració amb l’ADF de la comarca, desenvolupa 
cada any una campanya informativa que té la finalitat bàsica de facilitar informació en 
matèria de prevenció d’incendis forestals als visitants l’entorn del Parc Natural del 
Montnegre Corredor, mitjançant la contractació de personal (3 informadors) que realitzi 
tasques de informació i control a accessos al Parc Natural esmentat des del terme 
municipal de Sant Celoni, durant els caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu.  

La finalitat de la campanya és la de minimitzar el risc d’incendis forestals, durant la 
temporada d’estiu, a la zona del Parc Natural del Montnegre, mitjançant l’establiment de 
punts d’informació i control en els principals accessos al Parc des del nostre municipi, 
complementat les accions i actuacions previstes en altres programes. 

Juntament amb el pressupost de 2018 es va aprovar una subvenció nominativa a l’ADF 
Forèstec per a la realització de la campanya durant l’estiu de 2018, per un import màxim 
de 6.150,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 08 135A0 48903. 

Per a la realització de l’esmentada campanya de 2018, es considerà com a eina més 
adient i eficaç la col·laboració mútua entre l’Ajuntament i l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF FORÈSTEC) i és per això que, tal com s’havia fet en exercicis anteriors, es va 
considerar adient la formalització d’un conveni entre el consistori i aquella associació, que 
establís el marc de la col·laboració i coordinació que permetés aconseguir resultats 
positius en els objectius abans esmentats. 

Amb data 2 de juliol de 2018, el sr. Antonio Torrents Mora, amb DNI núm. 46345404J, en 
nom i representació de l'Associació de Defensa Forestal “ADF FORÈSTEC”, va presentar 
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una sol·licitud de subvenció, per import de 5.700,00 € a favor d’aquesta entitat, per dur a 
terme la campanya informativa durant els mesos d’estiu de 2018, fent una previsió de 
despeses de 5.700,00, sense haver cap previsió d’ingressos, llevat de la subvenció que 
es sol·licitava a l’Ajuntament.   

L’ADF Forèstec va dur a terme la campanya d’estiu de 2018 durant el mes d’agost i la 
primera quinzena del mes de setembre. Per diversos motius, la tramitació de la signatura 
del conveni entre l’Ajuntament i l’ADF corresponent a l’exercici 2018 va quedar en 
suspensió i el conveni no es va arribar a signar abans de l’inici de la campanya. 
Posteriorment l’entitat no va justificar les despeses relacionades amb la campanya en el 
termini establert a les bases d’execució del pressupost de 2018, atès que la subvenció no 
s’havia atorgat amb anterioritat a aquella data.    

Atès que els dies de presència dels informadors de la campanya duta a terme l’estiu de 
2018 va ser inferior als de la campanya de 2017 i, per tant, els costos de personal hauran 
estat inferiors, es considera que la subvenció màxima a atorgar hauria de ser 3.420,00 €.   

Per tant, es proposa aprovar una subvenció nominativa a incorporar al Pla estratègic de 
subvencions de 2019, amb la finalitat de sufragar les despeses generades per la 
campanya d’informació i control en accessos del terme municipal al Parc Natural del 
Montnegre, duta a terme durant l’estiu de 2018.  

 Modalitat de concessió: Nominativa 

 Destinatari: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FORÈSTEC  DE SANT 
CELONI, CIF/NIF G58561465 

 Import econòmic màxim: 3.420,00 € 

 Aplicació pressupostària: 08 135A0 48903 

 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 

1. Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Participació a la xarxa europea de territoris surers “Retecork” 

  
 Objectius que es pretenen assolir: 

La xarxa europea de territoris surers “Retecork” pretén defensar els interessos dels territoris 
surers per tal de contribuir al seu desenvolupament sostenible des d'una perspectiva 
socioeconòmica, cultural, urbana i ambiental; assegurar que l'activitat surera, que ha estat 
font de riquesa dels nostres pobles durant més de dos segles, continuï sent un important 
recurs de desenvolupament local i, finalment,  establir estratègies conjuntes de treball en 
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l'àmbit de la promoció econòmica, el foment de l'ocupació i de la competitivitat, l'obertura 
recíproca dels mercats internacionals i la cooperació al desenvolupament. 

La participació en aquesta xarxa ve donada per la importància que històricament va tenir la 
indústria tapera a Sant Celoni i la remarcable representació que encara tenen les suredes 
entre els boscos del municipi i es considera que els objectius i línies de treball plantejats per 
aquesta xarxa comporten un benefici per a Sant Celoni. 

  
 Modalitat de concessió: Nominativa 
  
 Destinatari: RETECORK, CIF/NIF G17994765 
  
 Import econòmic màxim: 850,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 433A0 48902 
 

2 Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Suport al projecte d’activitats de l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer 

Anselm Clavé 

  
 Objectius que es pretenen assolir: 

 
L’objecte d’aquesta subvenció és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer Anselm Clavé  pel que fa a les 
actuacions per a afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en l’àmbit 
d’aquesta associació i en la transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic i de 
lleure al serveis dels ciutadans de Sant Celoni. 

La subvenció està subjecte a la presentació d’un projecte anual d’actuacions. 

  
 Modalitat de concessió: Nominativa 
  
 Destinatari: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL CARRER ANSELM CLAVÉ, 

CIF/NIF G63863328 
  
 Import econòmic màxim: 500,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 1314A 48902 
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3 Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Suport al projecte d’activitats del col·lectiu de comerciants de la Pl. de la Creu 

  
 Objectius que es pretenen assolir: 

 
L’objecte d’aquesta subvenció és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i un col·lectiu de comerciants de la Pl. de la Creu pel que fa a les actuacions per 
a afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en l’àmbit d’aquest col·lectiu i 
en la transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic i de lleure al serveis dels 
ciutadans de Sant Celoni. 

La subvenció està subjecte a la presentació d’un projecte anual d’actuacions. 

  
 Modalitat de concessió: Nominativa 
  
 Destinatari: COL·LECTIU DE COMERCIANTS DE LA PL. DE LA CREU, CIF/NIF - 
  
 Import econòmic màxim: 500,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 1314A 48901 
 

4 Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Suport al projecte d’activitats del col·lectiu de comerciants Sant Celoni Centre 

  
 Objectius que es pretenen assolir: 

 
L’objecte d’aquesta subvenció és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i un col·lectiu de comerciants del Centre de Sant Celoni pel que fa a les 
actuacions per a afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en l’àmbit 
d’aquest col·lectiu i en la transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic i de 
lleure al serveis dels ciutadans de Sant Celoni. 

La subvenció està subjecte a la presentació d’un projecte anual d’actuacions. 

  
 Modalitat de concessió: Nominativa 
  
 Destinatari: COL·LECTIU DE COMERCIANTS SANT CELONI CENTRE, CIF/NIF - 
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 Import econòmic màxim: 800,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 1314A 48903 
 

5 Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Foment de l’allotjament de persones emprenedores i empreses en espais de 

coworking  

  
 Objectius que es pretenen assolir: 

 
L’objecte d’aquesta subvenció fomentar l’allotjament de persones emprenedores i empreses 
en espais de coworking per tal de facilitar el seguiment de les noves iniciatives 
empresarials durant el seu període de consolidació i incrementar el seu grau de 
supervivencia, reduir els costos fixes de les empreses de nova creació i fomentar 
l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous emprenedors. 

La subvenció està subjecte a les condicions que estableixen les bases aprovades mitjançant 
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2013 

  
 Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 
  
 Destinatari:  
  
 Import econòmic màxim: 3.000,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 241A0 470 

 
 

6 . Ajuts a empreses privades per al foment de l'ocupació 

 
 Àrea: Serveis a les Persones 
 Àmbit: Promoció Econòmica 
  
 Concepte: Ajuts per al foment de l’allotjament de persones emprenedores i empreses en 

espais de coworking de Sant Celoni. 
Les bases d’aquests ajuts es van aprovar per Junta de Govern Local en sessió ordinària 
del dia 27 de juny de 2013 i es van, publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona el 29 de juliol de 2013.  

  
 a) Objectius estratègics: 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en el context actual de conjuntura econòmica desfavorable, 
vol contribuir a la generació d’ocupació i a l’estimulació d’activitat econòmica al territori. 

Per aquest motiu, es van establir uns ajuts a les empreses per al foment de l’emprenedoria 
consistents en aportacions econòmiques per a la seva ubicació en centres de coworking 
amb els següents objectius estratègics: 

- Facilitar el seguiment de les noves iniciatives empresarials durant el seu període de 
consolidació i incrementar el seu grau de supervivència 

- Reduir els costos fixes de les empreses de nova creació 
- Fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous 

emprenedors. 
-  

La subvenció està subjecte a les condicions que estableixen les bases aprovades mitjançant 
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2013, publicades al BOP el 29 de juliol 
de 2013, l’atorgament dels ajuts es farà d’acord al que s’estableix a l’article 5 dites bases. 

b) Línies de subvenció: 
  

1. Àrees de competència afectades i sectors cap els que es dirigeixen els ajuts: 
L’àrea de competència afectada és la de Serveis a les Persones i l’àmbit és el de Promoció 
Econòmica, es dirigeix a persones emprenedores i empreses així com a entitats 
col.laboradores de coworking. 
 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació: 
L’objectiu d’aquesta subvenció és fomentar l’allotjament de persones emprenedores i 
empreses en espais de coworking per tal de facilitar el seguiment de les noves iniciatives 
empresarials durant el seu període de consolidació i incrementar el seu grau de 
supervivència, reduir els costos fixes de les empreses de nova creació, fomentar 
l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous emprenedors. 

3. Termini necessari per a la seva consecució: 
 

El termini d’execució es pot haver iniciat a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de finalitzar el 
31 de desembre de 2019 com a màxim. 

El règim d’aquestes subvencions és el de concurrència  directa mitjançant convocatòria 
oberta, en base als requisits o criteris establerts en l’article 4, sempre que hi hagi crèdit 
pressupostari suficient. 
 

4. Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament: 
Els ajuts s’atorgaran per mensualitats complerts i vençudes a l’empresa col.laboradora de 
coworking. 
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Modalitat horària 

 
Import mensual 1r any 

 
Import mensual 2n any 

 
Tot el dia 

 
50 € 

 
30 € 

 
Mitja jornada 

 
30 € 

 
20 € 

 

 c) Pla d’acció 
 
Els requisits per l’atorgament de les subvencions s’estipulen a les bases aprovades mitjançant 
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2013, publicades al BOP el 29 de juliol 
de 2013, article 4. 
. 

d) Règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a la subvenció 
 
El beneficiari de la subvenció restarà obligat a col.laborar en el seguiment tècnic del projecte o 
empresa que durà a terme el Servei de creació d’empreses de l’ajuntament de Sant Celoni 
amb una periodicitat trimestral. 

 Modalitat de concessió: Concurrència directa mitjançant convocatòria 
  
 Import econòmic màxim: 3.000,00 € 
  
 Aplicació pressupostària: 06 241A0 470 
 

ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 

Línia 1. Educació. Promoció de l’èxit educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat 

Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Educació 

Concepte: finançament de les despeses dels projectes que tinguin per objectiu la promoció de l’èxit 
educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat: despeses de contractació de personal per 
realitzar els tallers d’estudi assistit, intervenció psicopedagògica al centre escolar, vetlladors, 
adquisició de material fungible, contractació d’empreses de serveis. 

Per dur a terme alguns d’aquests projectes, les escoles també preveuen adquirir material de 
laboratori, material digital, mobiliari i llicències informàtiques. 

Objectius  
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Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu d’Entorn 
de Sant Celoni i estan recollits en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de febrer de 2006  i amb 
vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

L’objectiu és el següent: 

1. Contribuir a incrementar l’èxit educatiu 

Per tal de promoure l’èxit educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat, els centres educatius 
estan desenvolupant diferents projectes per a infants i joves que provenen de contextos fràgils i 
vulnerables als quals l’Ajuntament hi vol donar suport atès que s’orienten afavorir la cohesió social i 
l’equitat. 

 

Les subvencions nominatives que es proposen són les següents: 

 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Font de 
finançament 

Associació 
Educativa Auró G65223315 2.400,00 € 07 326G0 48948 

Fons propis Col·legi La Salle R0800055F 5.338,57 € 07 326G0 48947 

Escola l’Avet Roig B65236325 2.000,00 € 07 326G0 48949 

Escola Montnegre Q5855834G 3.000,00 € 07 326G0 48942 

Escola Pallerola Q5855342A 4.448.81 € 07 326G0 48945 

Fons propis 

Escola Soler de 
Vilardell Q0801538J 2.559,05 € 07 326G0 48946 

Fundació Privada 
Cor de Maria G66335753 2.289,29 € 07 326G0 48951 

Institut Baix 
Montseny Q5855926A 11.040,38 € 07 326G0 48952 

Institut Escola la 
Tordera Q0801856F 4.448,81 € 07 326G0 48950 

 
Les subvencions nominatives que es proposen com a transferències de capital (inversions) són les 
següents: 

 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Fonts de 
finançament 

Escola l’Avet Roig B65236325 669,29 € 07 326G0 78004 Fons propis 
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Escola Montnegre Q5855834G 1.690,28 € 07 326G0 78002 

Fundació Privada 
Cor de Maria G66335753 380,00 € 07 326G0 78012 

Escola Soler de 
Vilardell Q0801538J 1.000,00 € 07 326G0 78006 
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Els indicadors d’avaluació són els següents: 

 

Línia 1 .Promoció de l’èxit educatiu 

Objectiu:Incrementar l’assoliment de l’ESO de la taxa actual de 85% al una taxa de 90% 

Indicadors d’avaluació 

Entitat Índex de graduats en ESO 

Nombre d’alumnes 
amb necessitats 

educatives 
específiques per 
centre educatiu 

Nombre d’alumnes 
amb seguiment de 
serveis socials per 

centre educatiu 

Grau d’alineació del 
projecte amb els 
principis del Pla 

Educatiu d’Entorn ( de 
l’1 al 5) 

Associació Educativa Auró      

Col·legi La Salle 

  

 

   

Escola l’Avet Roig 

 

 

   

 
Escola Montnegre 

 

 

   

Escola Pallerola 

  

 

   

Escola Soler de Vilardell      
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Fundació Privada Cor de Maria 

  

 

   

Institut Baix Montseny 

  

 

   

Institut Escola la Tordera 
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Línia 2. Educació. Projectes per promoure la innovació educativa  

Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Educació 

Concepte: finançament de les despeses per realitzar projectes que tinguin per objectiu la innovació 
educativa; despeses vinculades a material fungible, material didàctic, adquisició de material digital, 
llicències de programes informàtics, contractació d’empreses de formació, de realització d’activitats 
pedagògiques, de promoció de la formació professional 

Per dur a terme alguns d’aquests projectes, els centres educatius també preveuen adquirir material 
de laboratori, material digital i inventeriable, mobiliari i llicències informàtiques. 

Així mateix, i amb la voluntat d’afavorir i impulsar el treball per competències i els projectes 
d’innovació educativa com també la formació professional de qualitat i innovadora, els centres 
educatius del municipi s’han adherit a la xarxa d’Escola Nova 21.  

Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant 
plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric 
i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones 
aprenem. L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui 
gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge 
empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i 
benestar. Aquesta horitzó comú d’actualització es concreta en el que s’ha anomenat “marc d’escola 
avançada”, una referència que possibilita molts models i projectes diferents però que tenen en comú 
quatre eixos interconnectats i interdependents: un propòsit educatiu que doni resposta als reptes 
actuals, unes pràctiques basades en el coneixement existent, i una avaluació i organització al servei 
de l'aprenentatge. Per això, proposem el "marc d'escola avançada", que agrupa quatre eixos que en 
el seu conjunt descriuen l'horitzó comú pel centres educatius compromesos amb la transformació 
educativa. 

El marc del treball de l’EN 21 i els projectes de Pla Educatiu d’Entorn propicien que els centres 
educatius del municipi promoguin projectes d’innovació educativa i l’ajuntament de Sant Celoni hi vol 
donar suport. 

Objectius   

Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu d’Entorn 
de Sant Celoni i estan recollits en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de febrer de 2006  i amb 
vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

Els objectius són  el següents: 

1.Potenciar el treball en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori 

2.Garantir que tot infant i jove, independentment del seu context i condicions, pugui  gaudir 
d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu 
projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar 
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Les subvencions nominatives que es proposen són les següents: 

 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Fonts de 
finançament 

Escola l’Avet Roig B65236325 203,90 € 07 326G0 48955 

Fons propis 

Escola Pallerola Q5855342A 3.000,00 € 07 326G0 489 08 

Escola Montnegre Q5855834G 3.000,00 € 07 326G0 48940 

Fundació Privada Cor 
de Maria G64739212 4.003,90 € 07 326G0 48957 

Escola Soler de 
Vilardell Q0801538J 4.338,57 € 07 326G0 48956 

Institut Baix Montseny Q5855926A 8.979,27 € 07 326G0 48953 

Institut Escola la 
Tordera Q0801856F 4.500,00 € 07 326G0 48958 

 

Les subvencions nominatives que es proposen com a transferències de capital (inversions) són les 
següents: 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Fonts de 
finançament 

Institut Baix 
Montseny Q5855926A 2.000,00 € 07 326G0 78015 

Fons propis 

Escola l’Avet Roig B65236325 3.800,00 € 07 326G0 78008 

Col·legi La Salle R0800055F 3.559,05 € 07 326G0 78009 

Escola Montnegre Q5855834G 2.931,75 € 07-326G0-78001 

Escola Soler de 
Vilardell Q0801538J 1.000,00 € 07 326G0 78011 

Institut Escola la 
Tordera Q0801856F 2.173,22 € 07 326G0 78013 

Escola Pallerola Q5855342A 3.673,22 € 07 326G0 78010 

 

 

Els indicadors d’avaluació són els següents: 
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Línia 2. Projectes per promoure la innovació educativa 

OBJECTIUS 

1.Potenciar el treball en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori 

2.Garantir que tot infant i jove, pugui  gaudir d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants en el seu projecte de vida  

Indicadors d’avaluació 

 

Nombre d’alumnes beneficiaris dels 
projectes d’innovació educativa 

Grau d’innovació educativa del projecte ( de l’1 al 5). Segeuix els 7 
principis de l’aprenentatge: l’alumne és el centre de l’aprenentatge, 
l’aprenentatge és de naturalesa social, les emocions són part integral de 
l’aprenentatge, l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències 
individuals, l’esforç de tot l’alumnat és clau per l’aprenentatge, l’avaluació 
continuada afavoreix l’aprenentatge i aprendre és construir connexions 
horitzontals 

Col·legi La Salle 

  

 

 

Escola l’Avet Roig 

 

 

 

 
Escola Montnegre 

 

 

 

Escola Pallerola 
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Escola Soler de Vilardell 

  

 

 

Fundació Privada Cor de Maria 

  

 

 

Institut Baix Montseny 

  

 

 

Institut Escola la Tordera 
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Línia 3. Educació. Promoció per participar en activitats educatives dins horari lectiu 
 
Àrea: Cultura i Educació 
Àmbit: Educació 
 
Concepte: finançament de les despeses per participar a les activitats educatives dins l’horari lectiu. Aquestes despeses inclouen monitoratge, 
transport, despesa d’allotjament... 
 
Cada any, els centres educatius realitzen activitats educatives promocionades per l’ajuntament que es classifiquen en els següents àmbits: 
 
-Convivència i cohesió social, participació institucional i social, arts escèniques i visuals, patrimoni natural i cultural, hàbits saludables, esport, 
sostenibilitat i mobilitat, tecnologies de la informació, orientació acadèmica i laboral, ciències i matemàtiques. 
 
Per tal de garantir la participació de tots els infants, finançant els cursos de natació i alhora el transport es proposa atorgar subvencions per 
finançar el cost dels autocars. 
 
 
Objectius  
Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i estan recollits en el conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de febrer de 
2006  i amb vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

Els objectius són  el següents: 

 
1. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar 

 
 
Les subvencions nominatives que es proposen són les següents: 
 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Fonts de 
finançament 

Col·legi La Salle R0800055F 5.250,00 € 07 326G0 48959 
Fons propis Escola l’Avet Roig B65236325 5.250,00 € 07 326G0 48962 
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Escola Montnegre Q5855834G 5.250,00 € 07 326G0 48943 

Escola Pallerola Q5855342A 8.316,00 € 07 326G0 48961 

Escola Soler de Vilardell Q0801538J 5.250,00 € 07 326G0 48963 

Fundació Privada Cor de 
Maria G64739212 5.250,00 € 07 326G0 48964 

Institut Escola la Tordera Q0801856F 5.250,00 € 07 326G0 48965 

Institut Baix Montseny Q5855926A 1.500,00 € 07 326G0 48960 

 
 
 
 

Línia 3.  Promoció per participar en activitats educatives dins horari lectiu 

OBJECTIU 
1.Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar 

Indicadors d’avaluació 

 

Nombre d’alumnes participants 

 

Grau d’alineació del projecte amb els principis del Pla 
Educatiu d’Entorn ( de l’1 al 5) 

Col·legi La Salle 

  

 

 

Escola l’Avet Roig   
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Escola Montnegre 

 

 

 

Escola Pallerola 

  

 

 

Escola Soler de Vilardell 

  

 

 

Fundació Privada Cor de Maria 

  

 

 

Institut Baix Montseny 

  

 

 

Institut Escola la Tordera 
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Línia 4. Educació. Activitats i projectes que realitzen les ampa per a les comunitat educatives   
 
Àrea: Cultura i Educació 
Àmbit: Educació 
 
Concepte: finançament de les despeses vinculades a projectes i activitats, la majoria festives, que 
realitzen les ampa i s’adrecen a les comunitats educatives. Les despeses estan vinculades a 
contractació d’espectacles d’animació i grups de música, lloguer de material, equips de so i llum, 
adquisició de material fungible i petits subministraments, edicions de materials i revistes, 
contractació d’empreses de càtering o compra de menjar i beguda com també suport a l’accés de 
l’alumnat al  centre des dels punts del municipi més allunyats. 
 
Garantir que les comunitats educatives  de les diferents escoles estiguin reforçades, cohesionades i 
siguin dinàmiques i amb bon ambient repercutirà en els infants i joves. Tots eduquem i les petites 
accions que es produeixen en el marc de l’escola són molt importants i incideixen en el conjunt.   
Aquestes petites accions contribuiran a implicar a les famílies en la vida de l’escola i de retruc se’n 
beneficiarà la comunitat en general. 
 
Els diferents projectes i actuacions que promou l’Ajuntament van encarats, entre d’altres,  a 
promoure la participació, el compromís i la implicació de la ciutadania i les activitats que promouen 
les ampa i que es plantegen en aquesta línia de subvenció van orientades a aquest propòsit. 
 
Objectius  
 
Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu d’Entorn 
de Sant Celoni i estan recollits en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de febrer de 2006  i amb 
vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

Els objectius són  el següents: 

1.Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius 

2.Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn 

 Les subvencions nominatives que es proposen són les següents: 
 

Entitat/ escola NIF Import Aplicació 
pressupostària 

Fonts de 
finançament 

AMPA Escola Bressol 
Municipal El Blauet G65223315 800,00 € 07 326G0 48944 

Fons propis 

AMPA Col·legi La Salle G58659616 1.400,00 € 07 326G0 48903 

AMPA Escola l’Avet 
Roig G59598367 1.000,00 € 07 326G0 48901 

AMPA Escola 
Montnegre G62122916 1.500,00 € 07 326G0 48939 

AMPA Escola Pallerola G60310992 3.200,00 € 07 326G0 48902 

AMPA Escola Soler de 
Vilardell G64305261 1.500,00 € 07 326G0 48907 
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AMPA Institut Baix 
Montseny G60051794 6.700,00 € 07 326G0 48906 

AMPA Fundació 
Privada Cor de Maria G58020181 1.000,00 € 07 326G0 48904 

AMPA Institut Escola la 
Tordera Q0801856F 

3.200,00 € 

 
07 326G0 48908 
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Línia 4.  Activitats i projectes que realitzen les ampa per a les comunitat educatives 

OBJECTIUS 

 1.Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius 

2.Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn 

Indicadors d’avaluació 

Entitat Nombre de participants beneficiaris de 
l’activitat 

Grau d’alineació de l’activitat amb el projecte educatiu 
de centre ( de l’1 al 5) 

AMPA Escola Bressol Municipal El 
Blauet 

  

 

 

AMPA Col·legi La Salle  

 

 

AMPA Escola l’Avet Roig   

 

 

AMPA Escola Montnegre   

 

 

AMPA Escola Pallerola    
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AMPA Escola Soler de Vilardell   

 

 

AMPA Institut Baix Montseny   

 

 

AMPA Fundació Privada Cor de Maria  
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Línia 5. Projectes i activitats vinculades al projecte Ajuntament Jove  

Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Educació 

Concepte: el projecte Ajuntament jove pretén donar resposta a la missió de promoure el 
desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves amb la 
societat.  

El projecte consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO de “Projecte de recerca” com una 
eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar als joves en la dinàmica del municipi. 
Concretament, el projecte vol que els alumnes de 4t d’ESO centrin el seu treball de recerca en una 
temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi sobre el tema, que els permeti, 
posteriorment, elaborar un projecte d’aprenentatge servei per millorar la temàtica o solucionar el 
problema analitzat. 

Hi haurà un treball d’ajuntament jove per cada centre educatiu de secundària i serà defensat 
oralment pels alumnes davant el ple municipal extraordinari. Els regidors/res valoraran els projectes 
presentats d’acord amb els següents criteris de valoració: 

Criteri a valorar Puntuació màxima 

Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el municipi, 
la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social i/o el treball 
conjunt amb el teixit social. 

6 punts 

Innovació i creativitat del projecte 8 punts 

Viabilitat tècnica de la implementació del projecte 6 punts 

TOTAL 20 PUNTS 

 

Objectius  

Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu d’Entorn 
de Sant Celoni i estan recollits en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de febrer de 2006  i amb 
vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

Els objectius a què respon aquesta línia  del Pla Educatiu d’Entorn són: 

1.Potenciar l’educació en valors i el compromís dels infants i joves en el municipi 

La subvenció obtinguda, en funció de la puntuació, permetrà finançar les activitats i propostes que 
s’indiquin en els projectes presentats.  

 

Entitat/ escola NIF IMPORT Aplicació Fonts de 



52 
 

pressupostària finançament 
Col·legi La Salle R0800055F 

6.000,00 € 07 326R0 48900 Fons propis 

Escola l’Avet Roig B65236325 

Fundació Privada Cor de 
Maria G64739212 

Institut Escola la Tordera Q0801856F 

Institut Baix Montseny Q5855926A 
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Línia 5.  Projectes i activitats vinculades al projecte Ajuntament Jove 

OBJECTIUS 

1.Potenciar l’educació en valors i el compromís dels infants i joves en el municipi 

Indicadors d’avaluació 

Entitat Número de projectes relacionats amb la 
millora de l’entorn 

Grau de valoració de la comissió del projecte 
Ajuntament jove  dels projectes presentats( de l’1 al 5) 

Col·legi La Salle  

 

 

Escola l’Avet Roig   

 

 

Institut Baix Montseny   

 

 

Fundació Privada Cor de Maria  

 

 

Institut Escola La Tordera 
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Línia 6. Promoció de les activitats d’estiu per a infants i joves 

 
Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Educació 

Concepte: 

Des del 2010, l’Ajuntament de Sant Celoni treballa conjuntament amb les entitats, centres educatius 
i les AMPA per organitzar les activitats d’estiu, com un treball cooperatiu, comunitari i compartit en el 
marc del Pla Educatiu d’Entorn. 

Els centres educatius, les entitats i AMPA han de complir els següents requisits per participar a la 
comissió d’activitats d’estiu: 

• Entitats i centres educatius implicats en el Pla Educatiu d’Entorn oferint activitats a infants 
i/o joves; com ara: el Projecte Xarxa, el Pla Català de l’Esport, la programació d’activitats 
extraescolars per l’etapa d’infantil, primària i secundària. 

• Oferir un casal amb finalitats educatives, socials o formatives 
• Oferir un casal que vetlli per la seguretat i la integritat física dels infants i/o joves 
• Obrir les inscripcions a tots els infants i joves del municipi. 
• Reservar plaça, inscriure i acollir els infants becats i vetllar per una adequada integració i 

adaptació al  grup i a l’activitat. 
• Fomentar la cohesió social entre els infants i joves a través d’activitats conjuntes entre 

entitats. 
• Notificar l’activitat per via electrònica a la Generalitat de Catalunya una setmana abans i 

Complir la normativa del Decret 267/2016, de 5 de juliol de les activitats d’educació en el 
lleure per a menors de 18 anys. 

• Adequar-se i complir el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de 
Catalunya, publicat al DOGC número 6910, de 10 de juliol del 2015 
 

Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la vessant educativa i la qualitat pedagògica de les 
activitats i casals d’estiu adreçades a tots els infants i Joves de Sant Celoni de 3 a 16 anys; oferint 
uns serveis de qualitat, una millor planificació, una programació més acurada, variada i heterogènia.  

Determinació de les subvencions nominatives 

La determinació de les subvencions nominatives per a les entitats que promouen activitats d’estiu es 
concretarà en unes bases de concurrència que s’aprovaran per part de l’òrgan competent. 

Import consignat: 10.000,00 € 

Aplicació pressupostària: 07 326b0 489 

Fonts de finançament:  Recursos propis 

 

Línia 7. Participació ciutadana. Activitats festives de dinamització cultural i comunitària  
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Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Participació 

Concepte: finançament de les despeses associades a l’organització d’activitats l’objectiu de les 
quals és la dinamització dels barris a través d’actes relacionats amb les festes populars. Les 
despeses que es finançaran seran les pròpies de les festes majors dels barris: concerts, activitats, 
material relacionat amb la celebració d’esdeveniments, etc. 

Objectius que es pretenen assolir i descripció de les activitats:   

Amb aquesta línia de subvenció es persegueixen dos objectius fonamentals: 

⇒ Incentivar la participació ciutadana: les festes populars són un mecanisme clàssic per 
incentivar la participació de la ciutadania en actes de la vida pública de la seva comunitat. 
Una ciutadania participativa i implicada en la vida pública i els afers que afecten la comunitat 
constitueix una societat més rica, solidària i preparada per encarar els reptes de futur.  

 

⇒ Enfortir la cohesió social als barris: en aquest sentit, el manteniment de les celebracions 
populars (festes majors, revetlles, aplecs, trobades) contribueix a enfortir el sentiment de 
pertinença a la comunitat i establir vincles afectius i solidaris entre els seus membres. Una 
societat cohesionada és menys propensa a patir processos d’exclusió social, gràcies a la 
creació de xarxes de relacions interconnectades que actuen com a coixí de seguretat a 
l’hora de garantir que cap dels seus membres pateixi aquesta mena d’exclusió.  

 

Pel que fa a les activitats en què es concretaran els objectius esmentats, són totes aquelles pròpies 
d’una festa major, una revetlla o una festa tradicional: 

⇒ Concerts i espectacles 
⇒ Animació infantil 
⇒ Actes públics variats (xocolatades, arrossades, sopars populars, trobades d’entitats, etc) 
⇒ Competicions i tornejos (trofeus, medalles, etc) 
⇒ Tota mena de material fungible relacionat amb la celebració de les activitats esmentades: 

banderoles, fulletons, vaixelles d’un sol ús, globus, etc. 
⇒ Lloguer d’equipaments per la realització d’activitats festives: carpes, envelats, equips de so, 

etc. 
 

Termini de les línies d’actuació: 

Els objectius plantejats en aquesta línia d’actuació són de llarg abast. Responen a una meta final 
vers on hem de tendir, més que no pas una proposta concreta d’objectius operatius assolibles en el 
mitjà o curt termini. En aquest sentit, podríem definir dos objectius operatius a aplicar en el període 
de vigència del present Pla Estratègic de Subvencions: 

⇒ Incrementar el nombre d’activitats que les entitats programen a les Festes Majors de barri. 
⇒ Augmentar el nombre de participants a les Festes Majors de barri. 
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Les subvencions nominatives que es proposen són: 

Entitat NIF Import Fonts de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Associació de Veïns del 
Carrer Major de Dalt, 

Barri Vilanova 
G63507065 2.450,81 € 

Fons propis 

07 924C0 489 01 

Associació de Veïns del 
Barri de Sant Ponç G59712588 998,48 € 07 924C0 489 09 

AV Boscos del 
Montnegre G64606643 726,17 € 07 924C0 489 04 

Associació de Veïns de 
Can Coll G64340730 1.815,42 € 

Fons propis 

07 924C0 489 05 

AV Turó Mare de Deu 
del Puig G61337069 1.543,10 € 07 924C0 489 06 

Associació de Veïns del 
Sector Residencial 

Esports 
G64631005 1.815,42 € 07 924C0 489 07 

Associación de vecinos y 
propietarios del barrio de 

las Borrellas 
G61563888 1.543,10 € 07 924C0 489 08 

 

 

 



57 
 

 

  Valorar de 1 a 3 el grau d'assoliment de l'indicador, essent 1 el menor assoliment i 5 el grau més alt 

 

 

Línia: 

7. Participació ciutadana. Activitats festives de dinamització cultural i comunitària 

TOTAL 
 

Objectiu: Incentivar la participació ciutadana 
Enfortir la cohesió social als 

barris 
Indicadors quantitatius 

Entitat 

Indicador: 

Les activitats 
estan pensades 
per un públic 
ampli 

Les activitats 
incentiven la 
participació activa 

Les activitats 
faciliten les 
relacions veïnals 

Les activitats 
promouen 
unes relacions 
socials 
enriquidores 

Nombre 
d’activitats 
desenvolupades 

Nombre de 
participants 
totals a les 
activitats 

AAVV Carrer Major de Dalt "Barri de 
la Vilanova"             

Associació de Veïns Sant Ponç             

Associació de Veïns Boscos del 
Montnegre             

Associació de Veïns de Can Coll             

Associació de Veïns del Turó de la 
Mare de Déu del Puig             

Associació de Veïns Residencial 
Esports             
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Associació de Veïns de les Borrelles         
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Línia 8. Cultura. Activitats i projectes per difondre i promocionar la cultura popular i activitats 
de desenvolupament, creació i divulgació artística 

 
Àrea: Cultura i Educació 
Àmbit: Cultura 
 

Concepte: finançament d’activitats, actes i projectes l’objectiu dels quals sigui la difusió de la cultura 
popular local, la promoció de les tradicions pròpies del nostre entorn, el desenvolupament i 
divulgació de la creació artística al nostre municipi i l’expressió artística com a element clau de la 
vida cultural del poble. Les despeses a finançar seran les que generin els actes i esdeveniments 
organitzats per assolir els objectius que es plantegen: concerts, trobades de gegants, bastoners i tot 
tipus d’entitats relacionades amb el desenvolupament i la divulgació de la cultura tradicional 
catalana, material fungible destinat a la realització d’aquesta mena d’actes, obres de teatre, 
representacions, mostres d’art, exposicions, festivals, etc. 

Objectius que es pretenen assolir i descripció de les activitats:   

La cultura popular i el desenvolupament artístic constitueixen dos pilars fonamentals i indissociables 
de la dinamització cultural del municipi. L’art i la tradició formen un binomi indissoluble que 
contribueix a l’enriquiment cultural de qualsevol societat, i en aquest sentit els objectius marcats en 
aquest apartat volen enfortir aquesta relació dialèctica tan fecunda: 

⇒ Potenciar les festes i tradicions locals com a eix vertebrador de la vida pública del poble: la 
dinamització cultural del municipi comença per recuperar i mantenir aquelles festes i 
tradicions que culturalment ens defineixen i ens singularitzen. La riquesa de la cultura local 
resideix en la singularitat i pluralitat de les seves expressions. En aquest sentit, les festes 
populars tradicionals no només vertebren la vida pública de qualsevol comunitat, sinó que 
aporten riquesa (cultural i econòmica) i contribueixen a desenvolupar actituds i valors cívics 
fonamentals.  

⇒ Difondre la cultura popular pròpia del nostre municipi: no es pot entendre la cultura popular 
sense la seva vessant de difusió i divulgació. En aquest sentit, entenem que les mostres 
d’allò que, culturalment, ens defineix i ens singularitza, han de difondre’s arreu per potenciar 
l’establiment de relacions culturals i intercanvis d’idees, coneixements, formes de pensar i 
maneres de fer.  

⇒ Potenciar el desenvolupament i la divulgació de l’art al municipi: considerem l’art com un 
factor d’enriquiment cultural, i en aquest sentit s’ha de vetllar per donar suport a tota mena 
de manifestacions i expressions artístiques que contribueixin al desenvolupament personal i 
social. L’accés a la cultura, materialitzat en el contacte directe amb l’art, és d’un valor 
fonamental i constitueix la base sobre la qual construir qualsevol projecte de dinamització 
cultural. És, doncs, fonamental evitar l’exclusió a què, per motius socials, laborals, culturals 
o econòmics, es poden veure evocats alguns col·lectius. Apropar l’art a tots els ciutadans és 
essencial per poder desenvolupar una cultura local forta, viva, conscient i de futur. 

⇒ Recolzar la creació artística local com a motor del desenvolupament cultural: l’artista local 
constitueix el nexe entre tradicions que ens són pròpies i creació artística. Així, cal garantir 
la creació, el desenvolupament i l’enriquiment de les dinàmiques artístiques que tenen lloc al 
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municipi, perquè constitueixen la clau de tota evolució cultural. En aquest sentit, es reconeix 
també el paper de les diferents entitats com a creadores d’expressions artístiques 
col·lectives, contribuint així a l’enriquiment cultural de la comunitat. 

Aquests objectius es concreten en activitats, actes i esdeveniments diversos, la realització dels 
quals fa necessària una infraestructura i uns mitjans tècnics i materials que són objecte de 
finançament: 

⇒ Realització de concerts, obres de teatre, festivals artístics de tota mena i esdeveniments 
destinats a difondre la cultura i l’art al municipi: contractació de grups musicals i teatrals, 
lloguer dels equips tècnics necessaris i compra de material fungible per la difusió i la 
realització d’aquestes activitats. 

⇒ Activitats destinades a difondre la cultura local arreu del territori: lloguer de vehicles, 
despeses de viatge, contractació d’assegurances específiques, compra de material per a la 
divulgació, etc. 

⇒ Reparació i manteniment d’instruments musicals tradicionals emprats en la celebració de 
festes populars locals. 

⇒ Finançament de l’adquisició de samarretes, faixes, camises, espardenyes i altre tipus 
d’indumentària necessària per la posada en escena de mostres de cultura popular. 

⇒ Reparació i manteniment dels objectes singulars propis de les expressions de la cultura 
local popular: gegants, capgrossos i tota mena d’objectes simbòlics semblants. 

⇒ Adquisició del material (fungible o no) necessari per al manteniment dels objectes 
necessaris per a la posada en escena de les mostres de la cultura popular local. 

Termini de les línies d’actuació: 

Els objectius operatius plantejats per el període de vigència del present Pla Estratègic de 
Subvencions són: 

⇒ Incrementar el nombre d’activitats culturals organitzades per les entitats del poble. 

⇒ Augmentar el nombre mitjà de participants a les activitats organitzades per les entitats del 
municipi. 

Les subvencions nominatives que es proposen són: 

 

Entitat NIF Import Fonts de 
finançament 

Aplicació 
pressupostària 

Associació Gent Gran 
Esplai Sant Celoni G08924300 2.450,81 € 

Fons propis 

07 334A0 489 02 

Carai com Peta, entre 
Montseny i Montnegre 

G65941577 998,48 € 07 334A0 489 03 
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Colla Bastonera Quico 
Sabaté Baix Montseny G64153372 1.543,10 € 07 334A0 489 04 

Colla de Diables Sant 
Celoni H61431953 2.904,67 € 07 334A0 489 05 

Ômnium Cultural del 
Baix Montseny G08310070 2.178,50 € 07 334A0 489 06 

Colla de Geganters de 
Sant Celoni G58597477 3.358,52 € 07 334A0 489 07 

Coral Briançó G58877242 1.996,96 € 07 334A0 489 08 

La Clau que obri tots els 
panys G65735342 2.178,50 € 07 334A0 489 09 

Associació Colla diables 
Infantil i Juvenil de Sant 
Celoni - Espurnes del 

Montseny 

G66776444 2.178,50 € 07 334A0 489 10 

Rebrot Teatre G58560988 2.178,50 €€ 07 334A0 489 11 

Associació Cultural del 
Montnegre i Vall 

d’Olzinelles 
G64929789 1.452,33 € 07 334A0 489 13 

Passaltpas G60700044 998,48 € 07 334A0 489 15 

Casal Independentista 
Quico Sabaté G62539994 1.543,10 € 07 334A0 489 24 

Club de Rol i Jocs 
d’Estratègia Alastor G63309199 726,17 € 

Fons  propis 

07 334A0 489 25 

Associació de Joves 
d’Esquerra Verda de 

Sant Celoni i la Batllòria 
G65627440 726,17 € 07 334A0 489 26 

Colla de Geganters de la 
Batllòria G63313233 2.360,04 € 07 334A0 489 30 

Associació Colla Fem 
Festa Pink G67091488 726,17 € 07 334A0 489 31 

Joves per Catalunya G67310029 726,17 € 07 334A0 489 12 



62 
 

 

 

  Valorar de 1 a 3 el grau d'assoliment de l'indicador, essent 1 el menor assoliment i 5 el grau més alt 

 

 

Línia: 

8. Activitats i projectes per difondre i promocionar la cultura popular i activitats de desenvolupament, creació i 
divulgació artística 

TOTAL 

 

Objectiu: 
Potenciar i difondre les festes i 

tradicions locals 

Potenciar el desenvolupament 
i la divulgació de l’art i la 

creació artística 

Indicadors quantitatius 

Entitat 

Indicador: 

Les activitats 
potencien les 
festes i tradicions 
locals 

Les activitats 
serveixen per 
difondre la 
cultura tradicional 
local 

Les activitats 
potencien la 
divulgació 
artística 

Les activitats 
promouen la 
creació 
artística 

Nombre 
d’activitats 
desenvolupades 

Nombre de 
participants 
totals a les 
activitats 

Associació Gent Gran Esplai Sant 
Celoni             

Carai com Peta, entre Montseny i 
Montnegre             

Colla Bastonera Quico Sabaté             

Colla de Diables Sant Celoni             

Ômnium Cultural del Baix Montseny             
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Colla de Geganters de Sant Celoni             

Coral Briançó             

La Clau que obre tots els panys 
    

  
 

Les Espurnes del Montseny 
    

  
 

Rebrot Teatre 
    

  
 

Associació Cultural del Poble 
d’Olzinelles     

  
 

Passaltpas,  Danses del Món 
    

  
 

AEG Erol – La Salle 
    

  
 

Associació Cultural Quico Sabaté 
    

  
 

Club de Rol i Estratègia Alastor 
    

  
 

Associació de Joves d’Esquerra 
Verda     

  
 

Colla de Geganters de la Batllòria 
    

  
 

Fem Festa  
    

  
 

Joves per Catalunya 
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Línia 9. Cultura. Suport a activitats que promouen l’educació en valors en l’àmbit del lleure 

 

Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Cultura 

Concepte: finançament de les activitats que tenen com a objectiu promoure l’educació en el lleure i 
treballen valors positius que contribueixen al creixement personal d’infants i joves. 

Objectius que es pretenen assolir i descripció de les activitats: 

Els eixos centrals de l’educació en el lleure posen de relleu la importància que aquesta té en la 
nostra societat; la transmissió de valors socials, el desenvolupament personal d’infants i joves, 
l’aprenentatge d’habilitats comunicatives a través d’activitats lúdiques, etc. Tots enriqueixen 
l’experiència vital dels infants i joves, contribuint així al modelatge d’una societat més justa, solidària 
i conscient. En aquest sentit, es persegueixen dos objectius: 

⇒ Potenciar el creixement personal d’infants i joves a través d’activitats lúdiques de l’àmbit del 
lleure educatiu per avançar cap a una societat més justa i solidària integrada per ciutadans 
lliures, crítics i responsables. 

⇒ Promoure valors com la solidaritat, el respecte, el compromís amb la societat, l’autonomia 
personal i el pensament crític.  

Aquests objectius es concreten en diverses tipologies d’activitats i despeses: 

⇒ Material fungible relacionat amb el desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure amb 
infants i joves (paper, cartolines, pintures, colors i tota mena de material relacionat amb 
manualitats) 

⇒ Despeses relacionades amb la realització de sortides i excursions arreu del territori en el 
marc de projectes globals d’educació en el lleure (transport, allotjament, assegurances 
específiques, enviaments de material, lloguer de vehicles, etc.) 

⇒ Actes lúdics i festius relacionats amb l’educació en el lleure: tallers oberts al públic, 
animacions infantils, concerts, xerrades, celebracions, commemoració de dates 
assenyalades, participació en festes populars, etc. (material per tallers, lloguer d’equips de 
so, taules i cadires, contractació d’actors, músics o conferenciants, compra de material 
relacionat amb atencions protocol·làries, com flors o records, material relacionat amb festes 
populars, com samarretes, banderoles, garlandes i similars.)  

Termini de les línies d’actuació: 

Els objectius operatius plantejats per el període de vigència del present Pla Estratègic de 
Subvencions són: 

⇒ Incrementar el nombre d’infants i joves que participen en activitats d’educació en el lleure. 

⇒ Visibilitzar la feina feta per les entitats d’educació en el lleure a través de l’augment del 
nombre d’activitats obertes al públic portades a terme per les entitats d’educació en el lleure. 
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Entitat destinatària: Agrupament Escolta i Guia Erol 

NIF: G08931974 

Import consignat: 3.358,52 € 

Aplicació pressupostària: 07 334A0 489 23 

Fonts de finançament:  Recursos propis 
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  Valorar de 1 a 3 el grau d'assoliment de l'indicador, essent 1 el menor assoliment i 3 el grau més alt 

 

 

Línia: 

Línia 9. Cultura. Suport a activitats que promouen l’educació en valors en l’àmbit del lleure 

TOTAL 
 

Objectiu: 
Potenciar el creixement personal 

d’infants i joves 
Promoure valors com la 
solidaritat, el respecte... 

Indicadors quantitatius 

Entitat 

Indicador: 

Les activitats del 
projecte 
promouen el 
creixement 
personal 

Les activitats 
del projecte 
s’inscriuen dins 
el marc de 
l’educació en 
valors 

El projecte 
promou els valors 
cívics 

Part de les 
activitats del 
projecte estan 
obertes al 
públic general  

Nombre 
d’activitats 
desenvolupades 

Nombre de 
participants 
totals a les 
activitats 

Agrupament Escolta i Guia Erol             
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Línia 10. Convocatòria d’ajuts socials de concurrència competitiva 

 
Àrea: Cultura i Educació 

Àmbit: Educació 

Concepte: 

 
Les bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni es  van aprovar per Junta de Govern 
Local en sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2011 i es van, publicar al Butlletí Oficialde la 
Província de Barcelona el dimarts 24 de maig de 2011. 

S’entén com a ajuts de caràcter econòmic de concurrència les prestacions limitades per les 
disponibilitats pressupostàries i sotmeses a concurrència pública i a priorització de les 
situacions de major necessitat. Poden ser de pagament únic o pagament periòdic en funció de 
si la necessitat presentada requereix d’un únic pagament per a fer-hi front o bé, requereix la 
periodicitat de pagament mensual. 

Les dades dels sol·licitants d’ajuts socials seran cedides a les escoles, entitats, AMPA i/o 
proveïdors de materials i/o serveis, els quals les tractaran exclusivament amb la finalitat 
d’identificar les persones adjudicatàries i, així, efectuar el lliurament del material o servei 
corresponent. 

Els diferents tipus d'ajuts no es proporcionen mai a la persona beneficiària com a retribució 
dinerària sinó que se li proporciona, o bé en espècie, o bé pagant directament l'ajut a les 
subministradores dels serveis, entitats o similars, prèvia autorització de la sol·licitant. 

Objectius:  
El seu objectiu és atendre les persones amb situació socioeconòmica desfavorida  facilitant el 
seu accés a recursos de tipus educatiu i de lleure. 

tenen com a objectiu general garantir les necessitats bàsiques de les persones del municipi, 
posant especial atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats personals.  

Tanmateix,  La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en el seu article 6 estipula que el 
sistema públic d ebeques per a l’estudi té com a objectiu la compensació de les desigualtats 
econòmiques i socials i, en els ensenyaments no obligatoris, sens perjudici del que estableix 
aquesta llei, la incentivació a l’estudi. Tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions 
d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en funció de llurs recursos econòmics, 
aptituds i preferències. Els procediments d’adjudicació han de garantir el compliment dels 
principis de publicitat i de concurrència. 

Les bases són l'eina que regula l'accés, els requisits, la tipologia, els criteris d'atorgament i el 
procediment de cadascun dels ajuts socials. 

 
Tipologia d’ajuts: 
 

a) Ajuts per al material escolar i llibres, material curricular i continguts digitals. 
 

• Els ajuts de P3 fins a 2n de primària, consisteixen en un percentatge del preu dels llibres. 
Els ajuts de 3r de primària fins 4t d’ESO, consisteixen en un lot de llibres reutilitzats i en 
un percentatge sobre el preu de llibres no reutilitzables. Tanmateix, en cap cas es podrà 
percebre un ajut superior al cost assumit per la família.  
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b) Ajuts per a les activitats d’estiu, Nadal i Setmana Santa. 
 

Els ajuts es destinaran íntegrament a minorar la quota d’inscripció a càrrec de les 
famílies. 
. 

c) Ajuts per a les activitats i material d’educació permanent de l’Escola d’adults. 
 

Els ajuts es destinaran íntegrament a minorar la quota d’inscripció a càrrec de les 
famílies. 
 

d) Ajuts per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d’educació infantil. 
 

Els ajuts es destinaran íntegrament a minorar la quota d’escolarització a càrrec de les 
famílies. 

 
Objectius amb el PEE  
 
 
Els objectius d’aquesta línia de subvenció s’identifiquen amb els objectius del Pla Educatiu 
d’Entorn de Sant Celoni i estan recollits en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, signat el 22 de 
febrer de 2006  i amb vigència fins a 31 de desembre de 2019. 

 
1. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització i a l'èxit acadèmic 
 
 
L'atorgament dels ajuts recollits en aquestes bases se sustenta en la valoració de dos aspectes 
de la situació de la persona sol·licitant, d'acord amb la seva unitat de convivència (d'acord amb 
el Padró Municipal d'Habitants). En el cas d'infants en règim de custòdia compartida dels seus 
progenitors caldrà acreditar la situació de cadascun d'ells: 

• la situació econòmica 
• la situació social  

 

Aquests aspectes es ponderen de forma que la valoració econòmica té un pes d'un 60% i, la 
valoració social, d'un 17%, amb un ajut màxim del 77 %. El detall dels aspectes que es 
consideren en la valoració econòmica i en la valoració social es detallen en les bases 
aprovades en la JGL de 13 d’abril de 2011.  
 
 
La subvenció anirà en funció de la valoració d’aquests dos aspectes. 
 

Tipus ajut Puntuació 
Import 

subvenció 
Aplicació 
pressupostària 

Fonts 
finançament 

Ajuts per al material escolar i 
llibres, material curricular i 
continguts digitals. 

 

 

Segons la 
valoració 

econòmica i 
social 

30.000 € 07 326N0 481 Fons propis 
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Ajuts per a les activitats 
d’estiu, Nadal i Setmana 
Santa 

12.500 € 07 326O0481 

Fons propis 

 

Ajuts per a les activitats i 
material d’educació 
permanent de l’Escola 
d’adults. 

 

10.000 € 07 326L0 481 

 

Ajuts per a famílies amb 
infants escolaritzats al 1r 
cicle d’educació infantil. 

 

 26.000 € 07 326K0 481 

 
 
 
 
 
SUBVENCIONS EN LA MODALITAT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A 
FINANÇAR EL PAGAMENT DE L’IMPOS SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’ANY 2019 DEL 
MUNICIPI DE SANT CELONI A AQUELLES PERSONES QUE PATEIXIN UNA SITUACIÓ 
ECONÒMICA MÉS DESFAVORIDA I PER A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS, EN 
FUNCIÓ DEL SEU NIVELL D’INGRESSOS 
 
1.- Objecte  

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a 
través de l’Àrea d’Economia destinades a finançar  el pagament de l’impost sobre béns 
immobles de l’any 2019 a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més 
desfavorida, i per a les famílies monoparentals. 

2.- Finalitat de les subvencions 

Ajut a les persones en situació econòmica més desfavorida i a les famílies monoparentals, en 
funció del seu nivell d’ingressos, pel pagament de la quota de l’impost sobre Béns Immobles 
del municipi de Sant Celoni durant l’any 2019. 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a pagar 
l’Impost sobre Béns Immobles del municipi de Sant Celoni durant l’any 2019. 

3.- Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

4.- Destinataris: 

S’estableixen els requisits següents en funció de la tipologia de l’ajut: 
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A) AJUTS PER MOTIU DE RENDA 
 

1. Estar empadronat al municipi de Sant Celoni. 
2. Constar al Padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles.  
3. No tributar a l’Impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l’habitatge 
destinat a ús propi i un màxim d’una plaça d’aparcament. 
4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb l’AEAT. 
5.  Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar del contribuent sigui inferior als barems 
següents: 

5.1 Unitat familiar d'un membre: ingressos que no sobrepassin 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional.   
5.2 Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin 1,8 vegades el salari 
mínim interprofessional.. 
5.3  Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no sobrepassin 2 vegades el 
salari mínim interprofessional. 
S’entén per unitat familiar a afectes del compliment del requisits establerts en aquestes 
bases, les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 

Atès que els ingressos computables seran els declarats a l’Agència Tributària durant l’any 2017 
i/o 2018, s’estableix com a mòdul d’ingressos el salari mínim professional de l’exercici (any 
2017 o 2018) del que es disposi la informació més actualitzada de la renda del sol.licitant 
proporcionada per l’AEAT. 
En aquell cas en que la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la 
bonificació prevista en aquesta Ordenança s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de 
propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti el dret a la percepció de l’ajut. 

B) AJUTS PER TRACTAR-SE DE FAMÍLIES MONOPARENTALS 

Per gaudir d’aquesta bonificació s’han de complir els següents requisits: 

a) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents 
als membres de la unitat familiar no pot excedir dels 35.000,00 euros. Aquesta quantitat 
s’ha d’incrementar en 13.500,00 euros per cada fill que excedeix del nombre de fills 
que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la consideració 
de monoparental. 

b) La unitat familiar només pot disposar de l’habitatge habitual en propietat,  quedant 
sense aplicació la mateixa quan es disposi d’altres bens immobles llevat que es tracti 
d’una única plaça d’aparcament.  

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Celoni i amb 
l’AEAT. 

 

En aquell cas en que la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la 
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies monoparentals s’aplicarà 
a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti 
la seva condició de titular de família monoparental. 

En qualsevol cas, els beneficiaris que demanin ajuts pels dos tipus només tindran dret a rebre 
un ajut, pel qual motiu s’atorgarà l’ajut més beneficiós pel subjecte passiu de l’Impost sobre 
Béns Immobles. 

5.- Import econòmic màxim: 25.000,00 euros 

6.- Partida pressupostària: 00.231D0.480 

 


	1.- Objecte

