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Pla Estratègic de Subvencions   
 

2016-2019 

 
 

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, 
es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació 
de les polítiques encaminades al foment d’activitats d’interès general. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la 
necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre 
els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els 
terminis necessaris per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una 
previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al 
compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  
 
Aquest Pla té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que 
tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i 
eficàcia en la seva gestió. 
 
La naturalesa del Pla és la d’instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang 
normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de l’Ajuntament, sense 
incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions.  
 
La seva efectivitat queda condicionada a l’establiment de les diverses línies de 
subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària 
de cada exercici, i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.  
 
Aquest Pla dóna suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat 
dels anys 2015-2019, el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l’equip de 
govern vol portar a terme en quatre anys.  
 
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions serà el període 2016-2019. 
 
L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament dins d’aquest període 
s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i 
avaluades les línies inicials aprovades. 
 
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades o bé en 
règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la 
concessió de subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les 
sol·licituds presentades conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores 
i en la convocatòria; o bé en règim de concessió directa, en els casos que determina la 
llei.  
 
Respecte el termini necessari per a la consecució dels objectius fixats en les diferents 
línies de subvencions, es regularà de forma expressa en les Bases reguladores o en 
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cada  convocatòria, o si s’escau en el conveni regulador.  
 
Així mateix, la Llei estableix un sistema de seguiment del Pla a través del control i 
l’avaluació dels objectius fixats per tal d’assegurar que aquelles línies de subvencions 
que no assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o que siguin inadequades 
al nivell de recursos invertits puguin ser modificades o substituïdes per d’altres, més 
eficaces i eficients o, en el seu cas, eliminades.  
 
Amb aquesta finalitat, cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte 
de subvenció, establirà, en relació dels objectius respectius, el quadre d’indicadors que 
s’utilitzaran per avaluar el seu assoliment. L’informe d’avaluació recollirà els resultats 
obtinguts, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat, així com les 
repercussions pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix, 
recollirà les propostes de modificació que es considerin adients per a l’assoliment dels 
objectius i les noves línies d’actuació i programes de subvencions proposats. L’informe 
s’haurà de fer arribar a la Intervenció municipal abans del 30 de juny de cada any 
respecte a l’any anterior. 
 
El Pla podrà modificar-se, doncs, una vegada realitzades les tasques de seguiment i 
avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es desenvolupa, si s’estima 
convenient, i de manera preferent en el moment d’aprovar-se un nou pressupost. Així 
mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que 
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic 
s’entendrà modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta 
modificació, es realitzarà mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, 
conforme a la legislació vigent en matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut 
general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat i els objectius, per a la 
seva ulterior avaluació. 
 
Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic 
establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
desenvolupat per l’art. 10.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Tanca el marc normatiu 
general, a nivell local, de les subvencions concedides per l’Ajuntament de d’Arenys de 
Munt, l’Ordenança general de subvencions aprovada inicialment pel Ple de 11 de 
febrer de 2016, i les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada 
exercici. 
 
Els objectius estratègics es detallen en l’Annex d’aquest Pla, junt amb el detall de la 
modalitat de concessió, i de cadascuna de les aplicacions pressupostàries i del seu 
finançament.  
 
L’Annex en la que en el primer any de vigència del Pla queda referit a l’any 2016, i serà 
objecte de modificació, si s’escau, a mida que transcorrin els exercicis que comprèn 
aquest Pla. 
 
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 entrarà en vigor una vegada sigui 
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aprovat pel Ple de l’Ajuntament i publicat en el web municipal.  
 

Aquesta Pla, que es va aprovar al març de 2016, ara ha de ser modificat, ja que al ser 
programàtic, el seu contingut s’ha d’ajustar a les noves circumstàncies socials, 
econòmiques i d’interès social que determinen ajustos pressupostaris. Amb aquesta 
modificació s’aprofita per incloure un Annex amb indicadors i cada àrea responsable 
de subvencions avaluarà l’assoliment d’objectius que s’inclouen en la present 
modificació com Annexos al present Pla al final de l’any pressupostari. 
 
Si com a resultat d’aquests informes de seguiment, existeixen línies de subvencions 
que s’allunyen dels objectius fixats, o del nivell de recursos invertits, podran ser 
substituïdes per altres més eficaces i eficients o podran ser eliminades. 
 
 
 
 
Arenys de Munt, gener de 2019
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ANNEX I: QUADRE RESUM D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 
 

 
Regidoria 

 
Objectius 

Modalitat de 
Concessió 

 
Nom de l’aplicació 

 

Grup de 
Programa 

 
Capítol Consignació Finançament 

Cultura 

• Fomentar la programació estable de 
diferents disciplines artístiques i 
culturals; dansa, música, teatre, 
adreçades al públic adult, jove i infantil 
de la població. 

Directa 
CONVENI AMB CENTRE 
MORAL -G58176744- 

334 4 30.000,00 € 
Recursos 

propis 
 

• Fomentar la conservació del patrimoni 
fotogràfic de la vila i promoure 
l’activitat. 

Directa 
SUBVENCIÓ GRUP 
FOTOGRÀFIC -G59882944- 

334 4 1.400,00 € 
Recursos 

propis 

• Motivar el desenvolupament 
intel·lectual, literari i/o artístic de la 
persona.  

• Enriquir el fons cultural del municipi 
amb les aportacions de les obres 
guanyadores. 

Concurrència 
competitiva 

PREMIS PER ACTES 
CULTURALS 

330 4 2.100,00 € 
Recursos 

propis 
 

• Celebració de festivals musicals amb 
repercussió.  

Directa 
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 
CULTURAL S FLORENTINA -
G65171134- 

334 4 10.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Fomentar activitats i/o projectes que 
complementin la competència 
municipal i que, a més, promoguin la 
cultura popular catalana, les arts 
plàstiques i audiovisuals, la literatura i 
el patrimoni cultural del municipi. 

• Fomentar valors pedagògics i educatius, 
i impulsar iniciatives innovadores en el 
marc educatiu del municipi. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIONS A ENTITATS DE 
FOMENT CULTURAL 

330 4 10.000,00 € 
Recursos 

propis 
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Regidoria Objectius 
Modalitat de 

Concessió 

 
Nom de l’aplicació 

 

Grup de 
Programa 

Capítol Consignació Finançament 

Ensenyament 

• Fomentar la música com a mitjà que 
proporciona un desenvolupament 
integral de la persona i contribueix a 
l’enriquiment intel·lectual humà. 
 

Directa 
SUBVENCIÓ A L'AULA DE 
MÚSICA ADM -G66296047- 
 

324 4 18.000,00 € 
Recursos 

propis 
 

• Garantir la suficiència de recursos en el 
treball de les associacions de pares 
d’alumnes. 
 

Directa  
SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA 
SANT MARTÍ -G60370459- 

326 4 1.200,00 € 
Recursos 

propis 

• Garantir la suficiència de recursos en el 
treball de les associacions de pares 
d’alumnes. 
 

Directa 
SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA 
SOBIRANS -G63213698- 

326 4 1.200,00 € 
Recursos 

propis 

• Garantir la suficiència de recursos en el 
treball de les associacions de pares 
d’alumnes. 
 

Directa 
SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT 
DOMÈNECH PERRAMON -
G6069691- 

326 4 1.200,00 € 
Recursos 

propis 

• Garantir la suficiència alimentària dels 
infants per a famílies amb menys 
capacitat econòmica. 
 

Concurrència 
competitiva 

AJUTS A USUARIS MENJADOR 
ESCOLA BRESSOL 

324 4 5.000,00 € 
Recursos 

propis 

Esports 

• Fomentar l’esport com a eina 
integradora, cohesionadora i 
educadora. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIONS A ENTITATS 
PEL FOMENT DE L'ESPORT 

341 4 10.000,00 € 
Recursos 

propis 
 

 

• Fomentar l’organització 
d’esdeveniments esportius que ajudin a 
la promoció del municipi. 

 

Directa 
SUBVENCIONS EXTRAORD.A 
ENTITATS ESPORTIVES-
CAMPIONATS- 

341 4 2.000,00 € 
Recursos 

propis 



 

6 
 

Regidoria Objectius 
Modalitat de 

Concessió 

 
Nom de l’aplicació 

 

Grup de 
Programa 

Capítol Consignació Finançament 

Promoció 
econòmica, 
del comerç i 
turisme 

• Fomentar la professionalització de 
l’associació i la realització d’accions de 
dinamització del comerç. 

Directa 
SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
DE BOTIGUERS I 
COMERCIANTS 

430 4 2.500,00 € 
Recursos 

propis 

• Fomentar la professionalització de 
l’associació dins l’àmbit empresarial. 

Directa  
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS 

430 4 2.500,00 € 
Recursos 

propis 

• Foment de noves activitats que 
dinamitzin l’economia local amb la 
finalitat d’impulsar i promoure la 
iniciativa emprenedora en el municipi 
d’Arenys de Munt. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIÓ CONCURS 
EMPRENEDORIA  

430 4 7.500,00 € 
Recursos 

propis 

• Incentivar que es duguin a terme 
accions per modernitzar renovar i 
modernitzar el comerç, serveis i la 
restauració del municipi, per tal que 
siguin més actius i competitius. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIONS 
MODERNITZACIÓ TEIXIT 
COMERCIAL 

430 7 15.000,00 € 
Recursos 

propis 

Benestar 
Social, Igualtat 
i Cooperació 
 

• Fomentar activitats i/o projectes que 
complementin la competència 
municipal i que, a més, responguin a 
necessitats socials, assistència social i/o 
atencions benèfiques en l’àmbit 
territorial del municipi o, 
excepcionalment, en l’àmbit de la 
província de Barcelona. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIONS A ENTITATS DE 
CAIRE SOCIAL 

231 4 10.000,00 € 
Recursos 

propis 

Concurrència 
competitiva 

FONS PER AJUTS A FAMÍLIES 
PER COLÒNIES NENS -
PARTICIPACIÓ- 

231 4 2.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Promoure la mobilitat de persones amb 
escassos recursos i majors de 65 anys. 

Concurrència 
competitiva 

TARGETA SOCIAL BUS 231 4 5.000,00 € 
Recursos 

propis 
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Regidoria Objectius 
Modalitat de 
Concessió 

 
Nom de l’aplicació 

 

Grup de 
Programa 

Capítol Consignació Finançament 

Benestar 
Social, Igualtat 

i Cooperació 

• Afavorir les polítiques i accions per la 
promoció de la igualtat de gènere, la 
prevenció de la violència de gènere i el 
reconeixement de la diversitat. 

Directa 
SUBVENCIÓ DONAVIVA -
G64024508- 

231 4 3.025,00 € 
Recursos 

propis 

• Aconseguir que les famílies tinguin 
cobertes les seves necessitats bàsiques. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIONS PER A 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS  

231 4 15.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Promoció d’entitats amb finalitat social 
pel repartiment d’aliments entre 
famílies amb necessitats, i afavorir les 
actuacions d'inclusió, cohesió i foment 
de la igualtat de drets i deures entre 
totes les persones. 

Directa  
SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
CÀRITES 

231 4 1.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Fomentar l’organització 
d’esdeveniments esportius que ajudin a 
la promoció social dels infants del 
municipi. 

Directa 
SUBVENCIONS PER 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I 
ESPORTIVES A INFANTS 

341 4 5.000,00 € 

Recursos 
propis i 

subvenció 
Diputació  

• Promoció d’entitats amb finalitat social 
pel repartiment d’aliments entre 
famílies amb necessitats, i afavorir les 
actuacions d'inclusió, cohesió i foment 
de la igualtat de drets i deures entre 
totes les persones. 

Directa 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
CREU ROJA 

231 4 1.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Fomentar activitats i/o projectes que 
responguin a necessitats socials que 
fomentin la cooperació internacional. 

Directa  
SUBVENCIÓ A ARENYS AMB EL 
POBLE SAHARAUÍ -G64186075- 

231 4           1.750,00 € Recursos propis 

• Cobertura de necessitats bàsiques i 
urgents de les famílies. 

Directa  
FONS SOCIALS I AJUTS A 
FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
PRECÀRIA 

231 4 50.000,00 € 
Recursos 

propis 
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Regidoria Objectius 
Modalitat de 

Concessió 
Nom de l’aplicació 

Grup de 
Programa 

Capítol Consignació Finançament 

Gent gran 
 

• Garantir el funcionament habitual del 
centre per a la seva adequada atenció 
als residents. 

Directa 
APORTACIÓ PEL 
SOSTENIMENT ECONÒMIC 
RESIDÈNC. VERGE DEL REMEI 

231 4 12.000,00 € 
Recursos 

propis 

• Promocionar accions de benestar social 
i/o de caire lúdic, amb especial atenció 
a col·lectius majors de 65 anys. 

Directa 
SUBVENCIÓ A L'ESPLAI MARE 
DE DEU DEL REMEI CIF – 
G58273194- 

231 4 14.000,00 € 
Recursos 

propis 

Medi Ambient 
 

• Garantir el correcte manteniment dels 
camins forestals per a la prevenció 
d’incendis.  

Directa 
APORTACIÓ FEDERACIÓ ADF-
G619995864- ARRANJAMENT 
CAMINS FORESTALS 

170 4 1.200,00 € 
Recursos 

propis 

Mobilitat 

• Fomentar l’ús del transport públic per 
als desplaçaments entre els diferents 
trams urbans i amb els municipis 
colindants a Arenys de Munt. 

Directa 
APORTACIÓ CONVENI 
D'AMPLIACIÓ D'HORARI 
D'AUTOBUSOS 

440 4 69.981,08 € 
Recursos 

propis 

Urbanisme 
• Fomentar els processos de regularització 

de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 

Concurrència 
competitiva 

SUBVENCIÓ PER ENTITATS 
URBANÍSTIQUES  

430 4 25.000,00 € 
Recursos 

propis 
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ANNEX II: FITXES D’AVALUACIÓ SEGONS LA REGIDORIA 

 
D’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de 
Subvencions, i tal com s’ha indicat anteriorment, aquest Pla té caràcter programàtic i 
el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici. 
 

REGIDORIA: CULTURA 

Cost total previsible: 41.400,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Conveni amb Centre Moral 
Conveni amb Grup Fotogràfic 
Conveni amb l’Associació Santa Florentina 

Objectius: • Fomentar la programació estable de diferents activitats de tipus cultural i 
lúdic. 

• Fomentar l’interès, el coneixement, el respecte i la sensibilitat per les 
arts al municipi. 

• Fomentar la cultura popular i tradicional catalana promoguda per les 
entitats del municipi. 

Destinataris: Centre Moral, Grup Fotogràfic i Associació Cultural Santa Florentina 

Indicadors: Nombre de persones beneficiàries de les activitats 

Nombre de socis de les entitats 

Nombre d’activitats realitzades  

Valoració del col·lectiu que hi participa  

Nombre de participants per tipologia d’activitat  

Finançament diversificat 

Singularitat en l’activitat cultural única, exclusiva de l’entitat 

 
 
 

REGIDORIA: CULTURA 

Cost total previsible: 12.100,00 € 
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Premis per actes culturals 
Subvencions a Entitats de foment cultural  

Objectius:  • Motivar el desenvolupament intel·lectual, literari i/o artístic de la 
persona així com fomentar valors pedagògics i educatius. 

• Formar i fidelitzar al públic. 
• Fomentar la programació estable de diferents activitats de tipus cultural i 

lúdic. 
• Enriquir el fons cultural del municipi. 

Destinataris: Tota la població d’Arenys de Munt i entitats locals amb projectes culturals. 

Indicadors:  Nombre de participants per tipologia d’activitat.  

Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any dins i fora del municipi. 

Valoració del col·lectiu que hi participa. 

Nombre de propostes noves. 
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REGIDORIA: ENSENYAMENT 

Cost total previsible: 21.600,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Subvenció a l’Aula de Música 
Subvenció a l’AMPA Escola Sant Martí 
Subvenció a l’AMPA Escola Sobirans 
Subvenció a l’AMPA IES Domènec Perramon  

Objectius:  • Fomentar els ensenyaments musicals com a mitjà de desenvolupament 
integral de la persona. 

• Contribuir a l’enriquiment intel·lectual humà. 
• Garantir la suficiència de recursos de les Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes de les escoles i institut del municipi. 

Destinataris: Aula de Música ADM, AMPA de les Escoles Sant Martí, Sobirans i IES 
Domènec Perramon 

Indicadors:  Nombre d’alumnes beneficiats. 

Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any dins i fora del municipi. 

Valoració del col·lectiu que hi participa. 

Nombre de propostes formatives noves. 

 
 
 

REGIDORIA: ENSENYAMENT 

Cost total previsible: 5.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Ajuts a usuaris del menjador de l’Escola Bressol  

Objectius:  • Garantir la suficiència alimentària dels infants de 0 a 3 anys que formen 
part d’una família amb escassos recursos econòmics. 

Destinataris: Infants de 0 a 3 anys matriculats a les Escoles Bressol del municipi. 

Indicadors:  Nombre d’alumnes beneficiats. 

Grau de satisfacció de les famílies. 

Nombre de dinars servits per les escoles bressol. 
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REGIDORIA: ESPORTS 

Cost total previsible: 2.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Subvencions extraordinàries a Entitats esportives (campionats). 

Objectius:  • Fomentar l’organització d’esdeveniments esportius que ajudin a la 
promoció del municipi. 

Destinataris: Entitats, associacions i fundacions esportives. 

Indicadors:  Nombre d’entitats, associacions i fundacions esportives beneficiàries. 

Programes esportius i activitats esportives a desenvolupar i realitzades. 

Esdeveniments esportius i campionats realitzats d’àmbit local, provincial, 

nacional, estatal, internacional, etc. 

Promoció del municipi. 

 
 
 

REGIDORIA: ESPORTS 

Cost total previsible: 10.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Subvencions a Entitats pel foment de l’esport 

Objectius:  • Fomentar l’esport com a eina integradora, cohesionadora i educativa. 
• Impulsar i col·laborar en l’organització esportiva i administrativa de tota 

classe d’iniciatives esportives públiques i/o privades.  

Destinataris: Entitats esportives públiques o privades que realitzin projectes/activitats 
d’interès públic o social. 

Indicadors:  Accions dutes a terme segons cada Entitat. 

Nombre d’Entitats beneficiàries. 

Nombre de noves propostes esportives. 

Grau de satisfacció de les entitats i els seus membres. 
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REGIDORIA: PROMOCIÓ ECONÒMICA, DEL COMERÇ I TURISME 

Cost total previsible: 5.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Subvenció a l’Associació de botiguers i comerciants. 
Subvenció a l’Associació d’empresaris. 

Objectius:  • Fomentar la professionalització de l’associació i la realització d’accions 
de dinamització del comerç i del teixit empresarial. 

Destinataris: Associació de botiguers i comerciants ABIC i Associació d’empresaris 
AECAM. 

Indicadors:  Nombre d’establiments beneficiats. 

Nombre d’empreses beneficiades. 

Nombre d’associats. 

Accions dutes a terme per les associacions de botiguers i empresaris locals. 

 
 
 

REGIDORIA: PROMOCIÓ ECONÒMICA, DEL COMERÇ I TURISME 

Cost total previsible: 22.500,00 € 
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Subvenció al concurs d’emprenedoria. 
Subvenció per la modernització del teixit comercial. 

Objectius:  • Fomentar l’emprenedoria en la creació d’empreses. 
• Incentivar la modernització dels establiments comercials del municipi.  

Destinataris: Emprenedors que vulguin establir noves activitats econòmiques al 
municipi. 
Establiments comercials i serveis d’Arenys de Munt. 

Indicadors:  Nombre d’establiments beneficiats. 

Nombre de noves activitats econòmiques beneficiades. 

Nombre de participants per tipologia d’activitat emprenedora. 

Nivell d’assoliment de la despesa prevista en els projectes. 

Grau d’aprofitament dels recursos destinats per l’ajuntament. 
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REGIDORIA: BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I COOPERACIÓ 
Cost total previsible: 61.775,00 € 

Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Conveni amb l’Associació Donaviva. 
Conveni amb Càrites. 
Conveni amb Creu Roja. 
Conveni amb l’Associació Arenys amb el Poble Sahrauí. 
Ajuda a les famílies en situació precària, de caràcter urgent. 
Ajudes de per activitats extraescolars i esportives infantils. 

Objectius:  • Afavorir les polítiques i accions per la promoció de la igualtat de 
gènere, la prevenció de la violència de gènere i el reconeixement de la 
diversitat. 

• Facilitar el repartiment d’aliments repartiment d’aliments entre famílies 
amb necessitats. 

• Afavorir les actuacions d'inclusió, cohesió i foment de la igualtat de drets 
i deures entre totes les persones. 

• Donar suport a activitats i/o projectes que responguin a necessitats 
socials que fomentin la cooperació internacional. 

• Donar suport a les famílies per activitats fora de l’horari escolar i foment 
de l’esport. 

Destinataris: Associació Dona Viva, Càrites, Creu Roja i persones o famílies d’Arenys de 
Munt que es trobin en una situació econòmica precària. 

Indicadors:  Nombre de persones i/o famílies ateses en els diferents programes. 

Nombre de tones d’aliments repartides. 

Nombre d’infants i famílies sahrauís beneficiades. 

Nombre de dones ateses. 

Nombre de projectes que afavoreixes la participació femenina i la 

prevenció de la violència de gènere. 

Activitats realitzades. 

REGIDORIA: BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I COOPERACIÓ 
Cost total previsible: 17.000,00 € 

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Subvencions a Entitats d’àmbit social. 
Ajuts a famílies per que els nens gaudeixin de colònies (participació). 
Ajuts per l’obtenció de la targeta social bus. 
Ajuts per usuraris del menjador de les escoles bressol. 

Objectius:  • Donar resposta a les necessitats socials, assistència social i/o atencions 
benèfiques del municipi. 

• Promoure la mobilitat de persones majors de 65 anys amb escassos 
recursos econòmics. 

• Promoure l’ús del transport públic. 

Destinataris: Entitats locals amb projectes de caràcters social, persones majors de 65 
any i famílies en una situació econòmica precària. 

Indicadors:  Nombre de beneficiaris. 

Tipus d’activitat que realitzen i impacte que provoca a la vila. 

Nombre d’usuaris. 

Nombre d’infants assistents a les activitats de colònies i noves 

incorporacions a aquestes. 

Nombre total de persones beneficiades segons tipologia de programa. 
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REGIDORIA:  GENT GRAN 

Cost total previsible: 26.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Aportació al sosteniment econòmic de la Residència Verge del Remei* 
Subvenció a l’Esplai Mare de Déu del Remei 

Objectius:  • Garantir el funcionament habitual del centre per l’adequada atenció dels 
residents. 

• Promoció de diverses accions de benestar social i/o de caire lúdic, amb 
especial atenció a les persones majors de 65 anys. 

Destinataris: Residència Verge del Remei i Esplai Mare de Déu del Remei.  

Indicadors:  Nombre de socis membres de l’Esplai. 

Nombre de persones beneficiades. 

Accions realitzades. 

Tallers i cursos.  

Sortides amb les persones grans. 

* L’activitat es realitza en un edifici de titularitat municipal cedit al Patronat privat Verge del Remei. 
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REGIDORIA: MEDI AMBIENT 

Cost total previsible: 1.200,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa 

Programa: Aportació Federació ADF per l’arranjament de camins 
forestals.* 

Objectius:  • Garantir el correcte manteniment dels camins forestals per a 
la prevenció d’incendis. 

Destinataris: Tota la població. 

Indicadors:  Accions de manteniment realitzades. 

Millora de l’entorn forestal i camins. 

Disminució del risc d’incendi. 

Millora en les comunicacions. 

Compliment del PPI. 

* Hi ha una subvenció de l’Àrea de Medi Natural de la Diputació de Barcelona que cobreix el 
80% de les despeses. 
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REGIDORIA: MOBILITAT 

Cost total previsible: 69.981,08,00 € 
Modalitat de concessió: Concessió directa * 

Programa: Ampliació de l’horari d’autobusos. 

Objectius:  • Fomentar l’ús del transport públic. 
• Facilitar el desplaçament entre els diferents trams urbans i 

amb els municipis colindants a Arenys de Munt. 

Destinataris: Empresa gestora del servei de transport públic. 

Indicadors:  Hores del servei d’autobús. 

Nombre de persones que utilitzen el servei. 

Nombre de queixes del servei. 

Conveni amb el servei de Transports de la Generalitat de 

Catalunya. 

* Aquest servei es presta a través d’una concessió de la Generalitat i s’articula en un conveni. 

 

REGIDORIA: URBANISME 

Cost total previsible: 25.000,00 € 
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva 

Programa: Subvencions a Entitats urbanístiques. 
Ajuts a entitats urbanístiques col·laboradores per tal que tramitin 
els instruments de gestió urbanística o realitzin les obres. 
Ajuts per obres d’emergència. 

Objectius:  • Donar resposta a les necessitats de les urbanitzacions. 
• Promoure l’execució de les obres en les urbanitzacions que han 

d’executar-les per cooperació. 

Destinataris: Entitats urbanístiques col·laboradores. 

Indicadors:  Quantia de les obres a executar. 

Possibilitat de recepció. 

Nombre total de persones beneficiades segons tipologia de 

programa. 

Urgència en la necessitat. 

 

 


