
`n 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2023 
 

INTRODUCCIÓ  

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. No obstant, la seva aprovació fixa una línia a seguir per la Corporació 
municipal en el foment d’activitats d’interès general.  
  
Aquest Pla dona suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2019-2023, 
el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en aquests anys.  
  
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 cada convocatòria, o si s’escau 
en el conveni  regulador.  

  
Amb aquesta finalitat, s’estableix el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment 
d’objectius. L’informe d’avaluació 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.  
  
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 la Garriga, 
l’Ordenança general de subvencions , i les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a 
cada exercici.  
  
Els objectius estratègics es detallen en aquest Pla, junt amb el detall de la modalitat de concessió,  i de 
cadascuna de les aplicacions pressupostàries i del seu finançament.  
  
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2023 entrarà en vigor una vegada sigui aprovat.  
  
MARC LEGAL  
  
El marc normatiu general a nivell local de les subvencions concedides per l’Ajuntament de la Garriga de 
serà:  

• Article 8 Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions  
• Capítol III, secció 1a. del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en allò que sigui d'aplicació a 
l'Administració Local  

• L’Ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga  
• Les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada exercici  

  

PRINCIPIS, OBJECTIUS I EFECTES  

  
1. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per la seva consecució  

  
L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de la Garriga pel període 2023 s’ajustarà a allò 
previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada analitzades i avaluades les línies inicials aprovades 
i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin al llarg de l’articulat del mateix. Respecte el 
termini necessari per la consecució de les diferents línies de subvencions, es regularà de forma expressa 
en la convocatòria (Bases reguladores) o en el conveni regulador.  
  
2. Principis  
  
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament es realitzarà d’acord amb els següents principis:  
Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i permetran 
el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques socials .  
Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de  beneficiari de la subvenció.  
Objectivitat, igualtat i no discriminació.  
Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada programa, sense 
que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o pressupostàries establertes.  
  
3. Naturalesa jurídica  
  
La llei estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions per introduir una connexió entre 
objectius i efectes que es vulguin aconseguir amb l’objectiu de cobrir les necessitats públiques a través de 
subvencions.  
  



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

4.  Àmbit d’aplicació  
  
Conforme la normativa vigent, s’entendrà com a subvenció totes les disposicions dineràries realitzades 
per l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els següents requisits:  

• Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.  
• Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un 

projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per 
desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions 
materials i formals que haguessin establert.  

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat 
d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.  

  
5. Exclusió de l’àmbit d’aplicació  

  
No estaran subjectes a l’àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre diferents administracions 
públiques, per finançar globalment l’activitat de l’administració a la que vagi destinada, i les què es 
realitzin entren els diferents agents d’una administració de la qual els seus pressupostos s’integrin al 
pressupost general de l’administració pertanyent, tant si es destinen a finançar globalment l’activitat com 
la realització d’actuacions concretes que tingui atribuïdes.  
  

6. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions  
  
Serà requisit bàsic i de caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, aprovar les bases reguladores de 
la concessió o conveni a subscriure, amb posterior publicació al corresponent diari oficial.  
  
Les subvencions hauran d’estar previstes en el Pla amb les seves corresponents consignacions 
pressupostàries. Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions pressupostàries aprovades i les  
bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en cada moment a aquests objectius.  
  
Addicionalment, l’atorgament d’una subvenció haurà de complir amb les següents característiques:  

- Competència de l’òrgan administratiu  
- Existència d’un crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions  
- Tramitació del procediment d’acord a la normativa prevista  
-   Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic  
-   Aprovació de la despesa per l’òrgan competent.  

  
7. Beneficiaris  

  
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor del beneficiari qui haurà de realitzar l’activitat que va 
fonamentar el seu atorgament .  
  
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica i sempre que estigui previst a les bases reguladores, els 
membres associats del beneficiari hauran de comprometre’s a exercir les activitats que varen fonamentar 
la subvenció. També ho podran ser les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, les comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat que tot i no tenir 
personalitat  jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats, comportaments o es trobin la situació que 



motiva la concessió. En cas de tractar-se d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades sense personalitat, en la sol·licitud i en la resolució de concessió s’hauran de fer constar 
expressament els compromisos d’execució i l’import de la subvenció. En qualsevol cas s’anomenarà a un 
representant o apoderat únic amb els poders pertinents.  
  

8.  Modalitats de concessió  
  
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:  

a) En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de 
subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades conforme 
els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i així adjudicar amb el 
límit fixat dins del crèdit disponible, aquelles subvencions que hagin obtingut la major valoració.  

b) Concessió de forma directa, en els següents supòsits:  
o Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament.  
o Les que hagin sigut imposades a l’Administració per una norma legal, que seguiran el 

procediment més adequat d’acord amb la normativa.  
o De manera excepcional, les subvencions atorgades per interès públic, social, econòmic o 

humanitari o altres justificades que dificultin la convocatòria pública.  
  

9.  Control i Avaluació  
  
El control i avaluació de resultats derivats de l'aplicació del present Pla Estratègic serà realitzat per cada 
àrea de l’Ajuntament, d’acord amb l’establert a l’article 214.2.d) del  
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i al Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local.  

LÍNIES DE SUBVENCIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS  

  
QUADRE RESUM D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS  
  
El següent quadre detalla les subvencions previstes en el pressupost 2023.  
  

Departament / 
unitat 

 
Objectius  

Modalitat de  
concessió       
(directa o 

concurrència)  

Aplicació pressupostària  Import  Finançamen
t (recursos)  

Serveis urbans i 
via pública  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  101  13500  48007  

Associació de 
voluntaris de 
protecció civil  

6.000  propis  

Serveis urbans i 
via pública  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  101  13500  48021  Agrupació  

Defensa Forestal  6.000  propis  

Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   201  32000  48040  Escoleta de teatre  3.000  propis  

Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   201  32000  48039  Projecte Ítaca  2.000  propis  

Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat  Concurrència  201  32000  48003  

Convenis AMPA's. 
Transport de 
natació escolar  

10.000  propis  

Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   201  32000  48038  Cantània  2.000  propis  



Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   201  32000  48022  Fundació Univ. Martí 

l'Humà  5.000  propis  

Educació Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   201  32600  48057  

Suport per la SIEI  
Escola  
Puiggraciós  

6.000  propis  

Salut 
Ajuts per al projecte i les 
activitats que realitza 
l’entitat  

Nominal  202  31100  48006  Oncovallès  2.000  propis  

Cultura 

 
Ajuts per a les activitats 

que realitza l’entitat Concurrència  203  33400  47900  

Subvencions 
entitats. 
Concurrència 
competitiva 

28.000  propis  

Cultura  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  203  33400  48006  Geganters  6.500  propis  

Cultura  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  203  33400  48007  

Fundació Fornells  
Pla-Conxa Cisquella  6.500  propis  

Cultura  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  203  33400  48005  Fundació Maurí  6.500  propis  

Cultura  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  203  33400  48008  

Teatre municipal  
Conveni  
Associació C.  Fem  
Pastorets  

6.500  propis  

Cultura  Premiar carrosses 
Carnestoltes  Concurrència  203  33400  48009  Premis  

Carnestoltes  2.000  propis  

Cultura  Premiar cartell Festa 
Major  Concurrència  203  33400  48016  Premi Cartell Festa 

Major  500  propis  

Cultura  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  203  33400  47901  Conveni Alhambra  4.000  propis  

Cultura 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat 

Nominal 203 33400 48011 ACR Front diabòlic 8.000 propis 

Cultura 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat 

Nominal 203 33400 48012 Amics del Jazz 10.000 propis 

Cultura 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat 

Nominal 203 33400 48013 Som Disset 3.000 propis 

Cultura 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat 

Nominal 203 33400 48015 
Coral Ariadna. Mare 
Nostrum 

3.820 propis 

Turisme  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  204  33000  48008  Associació Corpus  30.500  propis  

Esports  

 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  205  34000  48008  Esport escolar  14.000  propis  

Esports  Ajut organització mitja 
marató de Granollers  Nominal  205  34000  48007  

Mitja Marató  
Granollers - la  
Garriga  

   5.000  propis  

Esports  Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  205  34000  48006  

Entitats i activitats 
esportives  60.000  propis  

Joventut  
Ajuts per a les activitats 
que realitzin les entitats 
de joves  

Concurrència  206  33400  48000  

JOV. Subvencions 
entitats.  
Concurrència 
competitiva.  

 8.000  propis  



Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48001  

Contingència 
d'emergència 
(peremptòries)  

20.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48045  

Projecte aliments 
frescos  
(peremptòries)  

30.000  propis  

Serveis socials 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal   207  23100  48064  

Associació Gent 
Gran  35.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48005  Ajuts famílies amb 

renda baixa  10.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48000  

Atenció a les 
persones 
(peremptòries)  

50.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48080  Ajuts esportistes  20.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  207  23100  48002  

Càrites  
Parroquial. Banc  
Aliments  

10.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23101  48002  

Ajuts menjador 
ajuntament 
(peremptòries)  

30.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23100  48003  Ajuts Casal lleure  10.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23101  48004  Material escolar i 

llibres  100.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23104  48026  

Foment de la 
rehabilitació 
d'habitatge  

2.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23104  48027  Foment accés 

habitatge  12.000  propis  

Serveis socials Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Concurrència  207  23104  48025  Foment de lloguer 

d'habitatge  3.000  propis  

Serveis socials 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   

Concurrència 207 23101 48024 Menjadors escolars 120.000 propis 

Serveis socials 
Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   

Nominal 207 23100 48081 Passis piscina estiu 500 propis 

Cooperació  
i Igualtat  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  208  23100  48081  La Garriga  

Societat Civil  3.400  propis  

Cooperació  
i Igualtat  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  208  23103  48008  Associació dones 

d'Ara  500  propis  

Participació 
ciutadana 

Ajuts a associacions 
veïnals  Concurrència  209  92400  48011  

Subvencions 
entitats.  
Concurrència 
competitiva barris.  

11.000  propis  

Participació 
ciutadana  

Ajut per la gestió de 
l’equipament municipal 
de la Torre del Fanal.  

Nominal  209  92400  48010  
Casal Popular de la 
Garriga. Torre del 
Fanal  

10.100  propis  

Promoció 
Econòmica  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  304  43110  48006  ASIC  12.000  propis  

Promoció 
Econòmica  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat  Nominal  304  43300  47986  Associació Polígons  

5.000  propis  

Promoció 
Econòmica  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  304   43100  48000   Associació projecte 

Mexcla’t  4.500  propis  



Promoció 
Econòmica  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  304  43110   48001  Associació 

modernista  2.000  propis  

Promoció 
Econòmica  

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   Nominal  304  17000  48006  Associació Agrària 

la Garriga  12.500  propis  

Promoció 
econòmica 

Ajuts per a les activitats 
que realitza l’entitat   

Nominal 304 31200 48000 
Fundació privada 
Asil Hospital LG 

2.400 propis 

 

FITXES D’AVALUACIÓ DE CADA ÀREA FUNCIONAL 

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.  

  



 
  

 
EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS 
DEPARTAMENT. Serveis urbans i via pública 

  Cost total previsible: 6.000,00€ 
Modalitat de concessió: directa 

Programa:  Conveni de col·laboració l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
la Garriga  

Objectius:  • Realització de serveis preventius d’informació i recolzament als 
altres cossos de socors i seguretat en els actes de massiva 
concurrència de ciutadans o de perillositat especial, d’acord amb 
els Plans d’actuació i coordinació establerts.  

• Col·laboració en situacions d’emergència o preemergència 
mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, 
etc., d’acord sempre amb les actuacions previstes en els diferents 
Plans d’emergència o d’actuació i sota les indicacions del Director 
del Pla, de l’Autoritat Municipal corresponent, o en el seu defecte, 
en coordinació amb els comandaments de Policia Local, Protecció 
Civil i Bombers.  

• Participació en col·laboració en tasques de planificació de 
possibles emergències, redacció i actualització de Plans d’actuació 
i realització de simulacres dels Plans existents.  

• Col·laboració en tasques de divulgació i informació a la població en 
matèries de Protecció Civil.  

• Col·laboració i/o assistència a situacions d’emergència fora del  
 

 terme municipal de la Garriga sota la sol·licitud de les autoritats 
del lloc corresponent i l’autorització de l’Ajuntament de la Garriga, 
d’acord amb les previsions legals al respecte.  

Destinataris:  Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga  

Indicadors:  Execució dels objectius descrits al conveni de col·laboració.   
  
  

  



 

 EXERCICI; 2023 
ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS  
DEPARTAMENT: Serveis urbans i via pública 

  
Cost total previst:  6.000,00€  

          Modalitat de concessió: directa   

Programa:  Conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal Montseny 
Congost  

Objectius:  • L’elaboració o execució col·lectiva de programes de vigilància i 
prevenció d’incendis forestals.  

• L’elaboració i execució col·lectiva d’un programa d’actuacions en 
cas d’incendis forestals.  

• Col·laboració activa en l’organització, control i execució de 
mesures dictades o que es dictin per l’autoritat competent en la 
prevenció i lluita contra els incendis forestals.  

• La realització de campanyes de divulgació sobre les accions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals.  

• Qualsevol activitat relacionada amb la millora i defensa dels 
interessos forestals.  

Destinataris:  Agrupació de Defensa Forestal Montseny Congost  

Indicadors:  Execució d’actuacions de prevenció d’incendis forestals.   
  
  

  



    

EXERCICI 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
DEPARTAMENT: Educació 

                                                               
                                                                          Cost total previsible: 1 0 . 0 0 0 € 
                                                     Modalitat concessió: concurrència competitiva 

Programa: Subvencions per finançar les despeses de transport escolar als 
centres educatius i les AMPA/AFA/APA que participen en el 
programa de natació en horari lectiu 

Objectius: Destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 Promoure l’esport mitjançant l’activitat física en el medi aquàtic en 
horari lectiu, a través del programa de natació escolar adreçat als 
alumnes de P4 i P5. 
 Promoure que els alumnes de la Garriga de les escoles públiques i 
concertades, puguin gaudir gratuïtament d’un curset de natació que 
durarà un curs escolar, al llarg de la seva escolarització a educació 
infantil. 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat: 
 Que els alumnes de P4 i P5 de les escoles públiques i les 
concertades de la Garriga puguin tenir accés al programa de 
natació en horari lectiu. 
 Que els alumnes de P4 i P5 es familiaritzin i agafin autonomia en el 
medi aquàtic. 
 Que els alumnes de P4 i P5 es motivin per aprendre a nedar, tot 
gaudint de l’activitat. 
 Que els alumnes de P4 i P5 desenvolupin les habilitats aquàtiques 

corresponents a l’adaptació en el medi aquàtic. 
Destinataris: Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que 

compleixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i les 

associacions de famílies d’alumnes (AFA) i associacions de 
pares d’alumnes (APA) dels centres educatius de primària 
(escoles públiques i concertades) 

 Estar inscrites al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 

 Estar inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de la 
Garriga (assegurar) 

 Centres públics del Departament d’Ensenyament 
 Centres privats concertats autoritzats pel 

Departament d’Ensenyament 
Indicadors: Únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats 

d’acord a la ponderació indicada: 
 Ús autocar exclusiu per alumnes del programa natació 

P4/P5 (100% import subvencionat) 
 Ús autocar compartit amb alumnes que no formen part del 
 programa natació P4/P5 (% import proporcional als alumnes 

que 
 participen en el programa) 

  



EXERCICI 2023 
ÀREA:  SERVEIS PERSONALS 

     DEPARTAMENT: Educació 
 
                                                                     Cost total previsible: 3.000 € 
                                                                Modalitat concessió: directa 

Programa: Conveni amb FREC A FREC TEATRE 
EDUCACIÓ per l’Escoleta de Teatre 

Objectius: L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament en l’execució del projecte següent: 
1. Formació en arts escèniques, inclusiva i de proximitat, per diversos 
col·lectius: infants, joves i adults. 
2. Representacions teatrals a càrrec del grup Dofins pel programa 
d’Activitats Culturals a les escoles i programa de Festa Major. 
3. Elaboració de la guia didàctica de l’espectacle del grup de Dofins per les 

escoles. 
Destinataris: Frec a Frec Teatre i Educació 

Indicadors: Les despeses subvencionables aniran directament relacionades amb 
l’execució de les activitats anteriors. 
Promoure activitats culturals, prestant diversos serveis, així com 
atorgant 
ajuts o subvencions a les entitats que organitzen activitats d’aquesta 
naturalesa, forma part de les competències municipals en matèria de 
cultura. 
L’Ajuntament considera que aquest projecte de formació en arts 
escèniques i de creació d’espectacles ofereix activitats públiques 
d’interès social perquè: 
 Contribueix en el desenvolupament integral de les persones, 
fomenta l’aprenentatge d’habilitats socials i l’esperit crític. 
 És una eina educativa, cohesionadora, generadora de cultura i de 
transformació social. 
 És terapèutica, millora la salut emocional, la capacitat de 
relacionar-se amb l’entorn, potencia l’autonomia i l’autoestima. 
 És una manera creativa de donar visibilitat al col·lectiu de 
persones amb diversitat funcional, intel·lectual o física. Les 
representacions teatrals d’aquest col·lectiu sensibilitzen al 
públic, tant escolar com general, sobre la diversitat. 
 Enriqueixen programacions del territori, com el programa de les 

Activitats Culturals a les Escoles i la Festa Major de la 
Garriga 



EXERCICI 2023 
    ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
     DEPARTAMENT:  Educació 

 
                                                                          Cost total previsible: 2.000 € 
                                                                   Modalitat concessió: directa 

Programa: Conveni amb FUNDACIÓ AUTÒNOMA 
SOLIDÀRIA (FAS) pel Projecte Ítaca 

Objectius: L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament en l’execució del projecte següent: 
La participació en el projecte Campus Ítaca de deu alumnes que hagin 
finalitzat els estudis corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari 
Obligatori, de l’Institut Manuel Blancafort i l’Institut Vil·la Romana del 
municipi en el projecte. 
Els objectius d’aquest projecte socioeducatius són: estimular a l’alumnat a 
continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’educació secundària 
obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació i ser un 
espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos. 
La selecció de l’alumnat serà segons els criteris definits en el projecte: 
 Tenir en compte la situació socioeconòmica de la família: 
situacions d’atur, baixos ingressos i ser beneficiaris de 
prestacions socials. 
 No tenir referents familiars amb estudis universitaris. 
 Tenir una actitud positiva envers els estudis. Es demana que 
l’alumne hagi aprovat el primer trimestre del curs. 
 En la mesura dels possibles, tenir en compte la paritat de sexe dels 

alumnes escollits. 

Destinataris: Fundació Autònoma Solidària (FAS) 

Indicadors: L’Ajuntament considera que aquest projecte és d’interès social perquè 
contribueix a reduir l’abandonament escolar prematur i apropa l’alumnat a 
la Universitat. 
Per altra banda, tot l’alumnat que hagi cursat batxillerat en centres 
educatius que han participat al Campus Ítaca de la UAB, poden presentar 
sol·licitud de beca a la convocatòria de beques salari Ítaca en 
els graus de la UAB. 



EXERCICI 2023 
   ÀREA:  SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Educació 
 
                                                                               Cost total previsible: 2.000 € 
                                                                         Modalitat concessió: directa 

Programa: Conveni amb l’entitat Granollers Escena, SLU, societat mercantil 
municipal depenent de l’Ajuntament de Granollers i gestora del 
Teatre Auditori de Granollers pel projecte Catània 

Objectius: L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament en l’execució del projecte Cantània, que persegueix els 
següents objectius: 
1. Facilitar la participació d’alumnat de la Garriga en el projecte 
educatiu Cantània. 
2. Millorar l’educació musical de l’alumnat que participa en el 
projecte, mitjançant una vivència en directe i compartida amb 
alumnat de diverses escoles del Vallès. 
3. Contribuir en la formació dels especialistes de música. 

Destinataris: Granollers Escena, SLU 

Indicadors: La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució del projecte Cantània. 
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EXERCICI 2023 
   ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Educació 
 
                                                                           Cost total previsible: 5.000 € 
                                                                      Modalitat concessió: directa 

Programa: Conveni amb la Fundació Universitària 
Martí l’Humà de la Garriga 

Objectius: L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament de la Garriga en l’execució d’activitats educatives realitzades 
per la Fundació Universitària Martí l’Humà que es portin a terme a la Garriga. 

Destinataris: Fundació Universitària Martí l’Humà 
de la Garriga 

Indicadors: Les despeses subvencionables aniran directament relacionades amb 
l’execució de les activitats anteriors. 
L’interès per part de l’Ajuntament de la Garriga en col·laborar 
econòmicament amb la Fundació Universitària Martí l’Humà es basa en que 
les activitats subvencionables tenen una finalitat pública i de servei a la 
població de la Garriga ja que fomenten el desenvolupament integral de les 
persones, els aprenentatges al llarg de la vida i el desenvolupament d’un 
esperit crític. 
Aquestes activitats s’engloben en els següents àmbits d’interès social: 

 Educació, formació, desenvolupament de programes didàctics i 
divulgació de pràctiques sostenibles i ambientalment respectuoses, a 
través d’activitats en les quals hi participi població de la Garriga. 

 AUA, Aula Universitat a l’Abast. 
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     EXERCICI: 2023 
         ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Educació 
                                            
                                                                                                 Cost total previsible: 6.000 € 
                                                                                              Modalitat concessió: directa 

Programa: Conveni amb l’AMPA de l’Escola Puiggraciós pel Suport Intensiu Escolarització 
Inclusiva (SIEI) 

Objectius: L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament de la Garriga per a la contractació, per part de l’AMPA de 
l’escola Puiggraciós, d’una persona de suport al servei de menjador per a 
atendre els alumnes amb necessitats educatives especials adscrits a 
la SIEI del centre 

Destinataris: AMPA de l’Escola Puiggraciós 

Indicadors: Les despeses realitzades aniran directament relacionades amb l’execució 
de l’activitat descrita degudament justificada amb factura. L’interès per 
part de l’Ajuntament de la Garriga en col·laborar econòmicament amb 
l’AMPA de l’escola Puiggraciós es basa en que les activitats realitzades 
tenen una finalitat pública i de servei a la població de la Garriga, ja que 
s’orienten a reduir les barreres de l’entorn educatiu, a prevenir les 
dificultats d’aprenentatge i a assegurar un major ajustament entre les 
capacitats de l’alumnat i el context. 
L’Ajuntament de la Garriga considera que la creació de valors inclusius en el 
si de la comunitat educativa del municipi depèn de l’actitud compromesa, 
cooperadora i còmplice de tots els agents educatius i socials del territori. 
És voluntat de l’ajuntament afavorir l’educació inclusiva als centres 
escolars del municipi, com a eina per a facilitar la incorporació de nens i 
nenes amb dificultats i amb necessitats específiques al sistema educatiu, i 
està interessat en fomentar que les escoles de la Garriga siguin acollidores, 
col·laboradores i obertes a tots els i les alumnes, amb compromís de fer 
accessible l’aprenentatge i la participació de tot 
l’alumnat, independentment de les seves capacitats. 
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 EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
DEPARTAMENT: Salut  

  

Cost total previst:  2.000€  

                Modalitat de concessió:  directa  

Programa:  Conveni amb Oncovallès  

Objectius:  Ajuts per a l’execució del projecte i/o activitats que puguin pal·liar 
els efectes de la malaltia, l’aïllament i l’exclusió que pateixen les 
persones, familiars  i cuidadors afectades d’una malaltia 
oncològica a la societat.  

Destinataris:  Oncovallès  

Indicadors:  Execució de les activitats que realitza l’entitat.   
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                                                     EXERCICI: 2023 

                                             ÀREA: PROMOCIÓ D E LA CIUTAT  
                              D EPARTAMENT: Cultura  

 
                                Cost total previst: 28.000€ 

                                   Modalitat de concessió: concurrència competitiva 

Programa: Subvencions  a entitats  culturals 
Objectius: Destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 

• Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura en tots els 
seus àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i 
activitats, dins el municipi de la Garriga. 

• Fomentar i donar suport a la consolidació de festes tradicionals i 
manifestacions de la cultura popular i tradicional, al municipi 

de la Garriga. 
Destinataris: Associacions de la Garriga que realitzen actes i activitats culturals 
Indicadors: Programació cultural 

• Projectes innovadors i singulars 
• Nombre d’activitats que realitza l’entitat 
• Consolidació i implantació de l’entitat al municipi 

Impacte social 
• Programació oberta al poble 
• Afluència de públic 
• Promoció i millora de les condicions socials, mediambientals i de 

gènere 
• Igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere 

Aspectes pressupostaris 
• L’esforç de les entitats per trobar vies de finançament. 

Criteris de col·laboració 
• Col·laboració amb altres entitats en la realització de l’activitat 

subvencionada 
• Esforç per fomentar la participació 
• Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 
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                                                      EXERCICI: 2023 

                                                  ÀREA: PROMOCIÓ DE L A CIUTAT 
                                   DEPART AMENT: Cultura 

                          
                                  Cost total previst: 4.000€ 

                                   Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb el cinema Alhambra 
Objectius: Regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució del 

projecte per mantenir, promoure i impulsar l’activitat del cinema 
Alhambra de la Garriga degut a l’excepcionalitat i l’interès social i cultural 
del cinema Alhambra pel municipi de la Garriga 

Destinataris: Cinema Alhambra 
Indicadors: Execució dels actes i activitats culturals del cinema 
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                                                 EXERCICI: 2023 
                                     ÀREA: PROMOCIÓ DE L A CIUTAT 

                        DEPART AMENT: Cultura  
           

              Cost total previst: 6.500 € 
                      Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb la Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella 
Objectius:  Regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb la 

Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella. 
 Donar suport econòmic a la Fundació, destinat a facilitar la recerca, 

la conservació i la difusió del fons històric, artístic i documental, així 
com al manteniment i millores que garanteixin un marc adequat a 
les peces i obres exposades, a la documentació, i a les prestacions que 
eventualment pugui oferir la Fundació (celebració d’actes, cessió 
d’usos, exposicions, portes obertes per les escoles, etc.). 

 Sufragar el cost de les gestions per aconseguir l’autorització de la 
venda dels immobles per tal que la Fundació Fornells Pla-Conxa 
Sisquella sobrevisqui, a més de les activitats culturals d’interès 
general que la 

Fundació realitza anualment. 
Destinataris: Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella 
Indicadors: Execució de la programació descrita al conveni 

Difusió del fons històric, artístic i documental 
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                          EXERCICI: 2023 
                                   ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

                          DEPARTAMENT: Cultura 
 

                         Cost total previst: 6.500€ 
                               Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb la Fundació Maurí 
Objectius:  Regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb la 

Fundació Maurí. 
 Donar Suport econòmic a la Fundació, destinat a facilitar la recerca, 

la conservació i la difusió del fons històric, artístic i documental, així 
com al manteniment i millores que garanteixin un marc adequat a 
les peces 

i obres exposades, a la documentació, i a les prestacions que 
eventualment pugui oferir la Fundació (celebració d’actes, cessió 

 d’usos, etc.). 
 Subvencionar les activitats anuals de la Fundació, la seva 

dinamització així com la conservació i difusió del patrimoni artístic i 
documental de la Fundació. 

Destinataris: Fundació Maurí 
Indicadors: Execució de les activitats culturals descrites al conveni. Difusió del 

patrimoni artístic I documental. 
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                                               EXERCICI: 2023 

                                             ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
                            D EPARTAMENT: Cultura  

 
                                Cost total previst: 6.500 € 

                       Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb els  Geganters  de  la  Garriga 

Objectius:  Fomentar els costums i les tradicions Catalanes 
 Organitzar cercaviles i trobades de gegants 
 Així com a participar en trobades que siguin convidades portant el 

nom del municipi de la Garriga arreu. 
 Canviar el vestit i la perruca de la geganta i fer feines de manteniment 

dels Gegants en general. 
Destinataris: Geganters de la Garriga 

Indicadors: Execució de les trobades de gegants. 
Renovació del vestuari I la perruca de la geganta. 
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                                              EXERCICI: 2023 

                                                 ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
                                    DEPART AMENT: Cultura  

 
                                         Cost total previst: 6.500€ 

                                       Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb  l’entitat  Fem  Pastorets 

Objectius: Coproduir l’espectacle dels pastorets de la Garriga. 4 sessions l’any. 

Destinataris: Fem Pastorets 

Indicadors: Execució de la coproducció del Pastorets 
Entrades venudes per l’espectacle 
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Programa: Premi del cartell de Festa Major 
Objectius: Premiar a l’autor/a del Cartell de la Festa Major. 

Destinataris: Està matriculat en el curs vigent de 2n de Gràfica publicitària de 
l’Escola Municipal d’Art i disseny de la Garriga. 

Indicadors: Les obres es valoraran segons els criteris següents: 
 
- Qualitat de la tècnica utilitzada 
- Qualitat estètica de la proposta 
- Adequació de la difusió de la Festa Major de La Garriga 
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                                                          EXERCICI: 2023 
                                               ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

                                 DEPARTAMENT: Cultura  
                                     

                                    Cost total previst: 2.000€ 
                                         Modalitat de concessió: concurrència competitiva 

Programa: Premi del concurs de les comparses de 
Carnaval 

Objectius: Premiar les comparses de Carnaval 

Destinataris: Hi ha 2 categories que aniran en funció del nombre de persones i no de les 
mides de les carrosses. 

 S’entén per categoria A qualsevol tema escènic representat a partir 
de 50 persones. 
 S’entén per categoria B qualsevol tema escènic representat entre 3 i 
49 persones. 

Indicadors: El jurat efectuarà la valoració i premiarà per cada categoria (A i B) segons 
els criteris següents: 
Originalitat 
Elaboració en el vestuari 
Animació 
Coreografia i banda sonora 
Ambientació (ús de material reciclat 
Integració del conjunt carrossa + vehicle tractor 
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                                                               EXERCICI: 2023 
                                                           ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

                                      D EPARTAMEN T: Cultura  
 

                                             Cost total previst: 8 .000€ 
                                       Modalitat de concessió: directa 

Programa: Actes de foc en esdeveniments culturals  

Objectius:  Fomentar els costums i les tradicions Catalanes 
 Organitzar actes de foc dins la cultura tradicional i popular ja sigui 

només amb l’entitat o conjuntament amb altres entitats del municipi 
   Participar en trobades que siguin convidades portant el no m del 

municipi de la Garriga arreu. 
 

Destinataris: ACR Front diabòlic 

Indicadors: Execució de les activitats culturals i de foc descrites al conveni. 
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                                                         EXERCICI: 2023 

                                           ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
                           D EPARTAMENT: Cultura  

 
                                  Cost total previst: 10.000 € 

                                     Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb els Amics del Jazz 

Objectius:  Fomentar la cultura i la música 
 Coorganitzat juntament amb el Departament de Cultura el Festival de 

Jazz de la Garriga 
 

Destinataris: Amics del Jazz 

Indicadors: Execució de la coorganització del Festival de Jazz 
Aforaments aconseguits en els diversos concerts el Festival 
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                                                                    EXERCICI: 2023 

                                                    ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
                                    DEPARTAMENT: Cultura  

 
                                         Cost total previst: 3.000 € 

                                      Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb l’entitat Som Disset 

Objectius:  Participació en les finals mundial Dance World Cup, on s’accedeix 
prèviament havent obtingut el 1r, 2n o 3r premi en el campionat 
estatal Dance World Spain.  

 Portar el nom del municipi de la Garriga arreu on paricipen 
 

Destinataris: Som Disset 

Indicadors: Participació en les finals del mundial de la Dance World Cup 

 
  



 

28 
 

 
                                                           EXERCICI: 2023 

                                                   ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
                                   DEPARTAMENT: Cultura  

 
                                            Cost total previst: 3.820 € 

                                          Modalitat de concessió: directa 

Programa: Conveni amb Coral Ariadna-Mare Nostrum 

Objectius:  Realitzar el concert MARE NOSTRUM com a reivindicació de tot allò 
que tenim en comú a banda i banda de la Mediterrània, tot allò 
que ens uneix. 
 

 Fomentar la cultura i la música 
 

 Realitzar diferents activitats relacionades amb el fet migratori i, 
en concret, de sensibilització de les persones refugiades. 
 

 
Destinataris: Coral Ariadna-Mare Nostrum 

Indicadors: Execució de les activitats/jornada Mare Nostrum 
Aforament  aconseguit a les activitats realitzades 
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EXERCICI: 2023 
ÀREA:  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

DEPARTAMENT. Turisme  

 
Cost total previst:  30.500€  

                                                               Modalitat de concessió:  directa  

 

Programa:  Conveni amb l’Associació Cultural Corpus la Garriga per a la 
col·laboració de l’Ajuntament en l’execució de la festa de Corpus 2022 
i en el concurs anual de cartells 

Objectius:  • Treballar de forma coordinada amb l’àrea de Turisme per coordinar 
les entitats que col·laboren en l’organització i programació de les 
diferents activitats de la Festa de Corpus.  

• Comprar la flor de les catifes i distribuir-la a les diferents 
associacions veïnals i entitats que participen en la execució de 
catifes florals.  

• Contractar la megafonia  
• Promocionar i difondre la festa de Corpus, amb l’actualització de la 

pàgina web i la impressió de cartells i materials de promoció.  
• Impulsar el concurs anual de cartells per a l’edició 2024 així con 

col·laborar amb el lliurement del premi que efectuarà la Sra. 
Alcaldessa 

Destinataris:  Associació Cultural Corpus la Garriga  

Indicadors:  • Execució de la programació per a la festa de Corpus 2022  
• Nombre de catifes de flors que es fan  
• Nombre d’entitats culturals i veïnals que col·laboren en el 

desenvolupament de l’esdeveniment  
• Nombre de cartells que es presentaran al concurs 
• Nombre de votacions per escollir el cartell guanyador mitjançant la 

plataforma participalagarriga.cat 
•  
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EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
DEPARTAMENT: Esports  

  
Cost total previst: 14.000,00 €  

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva   

Programa:  Subvencions esport escolar  

Objectius:  Destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:  
 La promoció d’activitats poliesportives dins els centres escolars 

en horari no lectiu amb les següents finalitats:  
- Que tot l’alumnat del municipi de la Garriga pugui tenir 

accés a una pràctica poliesportiva dins del seu centre 
educatiu.  

- Acostar la pràctica de l’activitat física a tot l’alumnat de les 
escoles de la Garriga, en especial al col·lectiu de les nenes i 
les noies.  

- La integració de l’alumnat nouvingut a través de la pràctica 
esportiva.  

- La transmissió de valors a través de l’esport.  

Destinataris:  • Centres educatius públics de primària o secundària.  
• Centres educatius públics concertats de primària o secundària.  
• AMPA’s i AFA’s dels centres educatius de primària o secundària 

que estiguin inscrits en el registre municipal d’entitats de la 
Garriga.  

• Associacions esportives escolars inscrites en el registre 
municipald’entitats de la Garriga.  
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Indicadors:  Participació:  
- Nen inscrit a l’esport escolar del centre però sense fitxa del CEVO: 5 

punts/nen.  
- Nena inscrita a l’esport escolar del centre però sense fitxa del 

CEVO: 8 punts/nena.  
- Nen inscrit a l’esport escolar del centre i amb fitxa del CEVO: 10 

punts/nen.  
- Nena inscrita a l’esport escolar del centre i amb fitxa del CEVO: 13 

punts/nena.  
Grups d’entrenament:  
- Grup que entrena 2 dies a la setmana:  100 punts/grup  
- Grup que entrena 1 dia a la setmana: 50 punts/grup Equips:  
- Equips que competeixen els divendres o dissabtes fora de casa: 50 

punts/equip.  

 - Equips  que  competeixen  els  divendres  o 
 dissabtes:  30 punts/equip.  

- Equips que no competeixen els divendres o dissabtes: 10 
punts/equip.  

Titulació dels monitors/es:  
- Sense titulació: 1 punts.  
- CIATE o monitor/a: 3 punts.  
- Magisteri, entrenador/a o tècnic/a esportiu/iva: 10 punts. - 

 MEF I INEFC: 10 punts.  
Participació en lligues i trobades de fora del municipi:  
- Participació en lliga regular fora del municipi: 4 punts/partit.  
- Participació  en  trobades  puntuals  fora 

 del  municipi:  4 punts/partit.  
Coordinadors/es:  
- Coordinador/a dels dissabtes: 200 punts. -  Coordinador/a 

de la setmana: 400 punts.  
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 EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
DEPARTAMENT: Esports 

  
                         Cost total previst:  5.000,00 €  

               Modalitat de concessió: directa   

Programa:  Conveni amb l’Associació esportiva la mitja  

Objectius:  Organització de la mitja marató, cursa de 21 kilòmetres que surt de  
Granollers, passa pel municipi de la Garriga i torna a Granollers.  

Destinataris:  Associació esportiva la mitja.  

Indicadors:  Execució de la mitja marató de Granollers, i pas d’aquesta per la 
Garriga.  
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 EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
DEPARTAMENT: Esports 

  Cost total previst: 60.000,00 €  

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva   

Programa:  Subvencions entitats esportives  

Objectius:  Destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu:  
 La realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva, per 

part de les entitats esportives amb les següents finalitats:  
- La pràctica fisicoesportiva entre la població per tal de 

fomentar hàbits saludables entre els infants i joves de la 
Garriga.  

- Que totes les persones habitants de la Garriga puguin tenir 
accés a la pràctica del seu esport en bones condicions.  

Destinataris:  Entitats esportives de la Garriga  

Indicadors:  El 75% dels 60.000€ són per a activitats de caràcter regular: Es 
puntua:  
Participació:  

- Any de naixement 2003-2006:  
Esportista masculí/femenina federat: 0,1 punts 

Esportista masculí/femenina del Consell: 0,1 punts - 
Any de naixement 1997-2002:  

Esportista masculí federat: 0,5 punts  
Esportista femenina federada: 1 punt  
Esportista masculí del Consell: 0,25 punts 

Esportista femenina del Consell: 0,5 punts - 
Any de naixement 1982-1996: Esportista 
masculí federat: 1 punt  

Esportista femenina federada: 2 punts  
Esportista masculí del Consell: 0,5 punts  
Esportista femenina del Consell: 1 punt - 

Anteriors al 1981:  
Esportista masculí/femenina federat/ada: 0 punts  
Esportista masculí/femenina del Consell: 0 punts Competició:  

- Lligues regulars  
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    6 punts per partit oficial jugat a casa per cada equip/grup.  
    1 punts per partit oficial jugat fora de casa per cada   

equip/grup.  
- Lligues especials  

o Àmbit provincial: 0,25 punts per la participació en 
competició oficial de cada esportista,  parella o equip 
de l’entitat.  

Àmbit nacional català o regional: 0,50 punts per la 
participació en competició oficial de cada esportista,  
parella o equip de l’entitat.  

- Àmbit estatal: 0,65 punts per la participació en competició oficial de 
cada esportista,  parella o equip de l’entitat.  

- Àmbit internacional: 0,75 punts per la participació en competició 
oficial de cada esportista,  parella o equip de l’entitat.  

- Campionats  
o Àmbit provincial: 18 punts per equip/grup i 23 punts per 

esportista individual  
o Àmbit nacional català o regional: 25 punts per 

equip/grup i  
30 punts per esportista individual  
o Àmbit estatal: 30 punts per equip/grup i 50 punts per 

esportista individual  
o Àmbit internacional: 35 punts per equip/grup i 60 punts 

per esportista individual Tècnics:  
- Ciate o monitor/a per la federació corresponent: 2 punts.  
- Entrenador/a per la federació corresponent o tècnic/a mitjà/ana de 

l’especialitat esportiva: 5 punts.  
- Llicenciat/ada d’INEFC, tècnic/a esportiu/iva de la disciplina 

esportiva  o  entrenadors/es  nacionals  per  la 
 federació corresponent: 10 punts.  

Associats i associades: 0,10 punts per soci o sòcia.  
  

 El 25% dels 60.000€ són per a activitats de caràcter puntual:  
Es puntua:  
Nombre de participació local: 0,5 punts/per persona participant 
Nombre de participació no local: 0,10 punts/per persona participant 
Despeses de l’activitat:  

- Fins a 500€     5 punts  
- Fins a 1000€   10 punts  
- Fins a 1500€   15 punts  
- Fins a 2000€   20 punts  
- Més de 2500€ 25 punts  



 

35 
 

- Nivell de la competició:  
- Popular:          20 punts  
- Comarcal:       30 punts  
- Provincial:       40 punts  
- Nacional:         50 punts  

-           Estatal:            60 punts 
-  
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EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
DEPARTAMENT: Joventut 

 
Cost total previst: 8 . 0 0 0 € 

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva 

Programa: Subvencions a entitats juvenils, grups no formals i entitats que realitzin 
activitats per joves 

Objectius: - Fomentar les iniciatives juvenils. 
- Col·laborar en potenciar i mantenir els projectes de les entitats 

juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci 
per a joves 

- Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que 
ofereixen serveis a la població jove del municipi. 

- Potenciar i col·laborar amb els projectes proposats pel jovent del 
municipi 

Destinataris: Entitats juvenils, grups no formals i/o entitats de la Garriga que realitzin 
activitats per joves a la Garriga 

Indicadors: Pel que fa a l’entitat o grup: 
a) L’entitat o grup de joves promou la inclussió 
b) Igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere 
c) Col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga 
d) Consolidació  
e) Entitat de nova creació  
f) Nombre d’activitats que realitza l’entitat (continuades i/o 
esporàdiques) 
g) Nombre de persones associades 
 
Pel que fa a les activitats: 
S’hauran d’omplir tantes fitxes com activitats o projecte realitzi l’entitat. 
a) Autofinançament 
b)  Assistència 
c)  Col·laboració amb altres entitats en la realització d’aquesta activitat 
d) Que els actes desenvolupats als projectes/activitats siguin innovadors 
i singulars   
e) Adequació del projecte a les necessitats del jovent del municipi i les 
Polítiques Nacionals de Joventut 
f) El projecte/activitat es programa d’acord amb els objectius del Pla local 
de Joventut: Puntuació: de 0 a 20 punts  
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               EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
Cost total previst: 20.000€  

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva  

Programa:  Subvencions per atendre necessitats peremptòries en matèria de serveis 
socials. Inclou les aplicacions pressupostàries següents:  

• Contingència d’emergència  
• Projecte aliments frescos  
• Atenció a les Persones  
• Ajuts menjador ajuntament  

Objectius:  llorar la situació econòmica, social i familiar de les persones amb menys 
recursos, a través de prestacions econòmiques dins de l’àmbit municipal 
de l’Ajuntament de la Garriga  

  

Destinataris:  Ajuts a usuaris de Serveis Socials  

Indicadors:  La necessitat de l’ajut econòmic s’ha d’ajustar a la tipologia dels ajuts 
establerts i nomes es pot demanar quan aparegui en la família o unitat 
personal una situació de necessitat/urgència social.  
La valoració dels criteris econòmics es farà comparant la renda personal 
amb l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples), el resultat 
indicarà el percentatge de reducció a aplicar.  

s criteris econòmics es valoraran en funció de la renda personal dels 
membres de la unitat familiar.  
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        EXERCICI: 2023 
                       ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
                    DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
                      Cost total previst:  35.000€  

           Modalitat de concessió:  directa  

Programa:  Conveni amb l’Associació Gent Gran  

Objectius:  Desenvolupament de les activitats del casal de la Gent Gran  

Destinataris:  Associació Gent Gran  

Indicadors:  Execució de les activitats descrites en el conveni  
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                  EXERCICI: 2023 
                                     ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  

Cost total previst: 10.000  

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva  

Programa:   Bossa de subvencions per famílies nombroses i monoparentals   

Objectius:   Concessió subvencions del pagament IBI a famílies monoparental i/o 
persones vídues.  

Destinataris:  -   Famílies monoparentals, tan propietàries com llogateres:   
l   25% de l’import del rebut  
   Persones vídues tan propietàries com llogateres:  
l   50% de l’import del rebut.  
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Indicadors:  Famílies amb condició monoparentals:  

Poden optar a les subvencions les persones amb possessió del títol de 
família monoparental expedit  pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania en els termes que preveu el Decret 171/2009 i que siguin 
subjecte passius de l’Impost de Béns Immobles, o bé llogaters del seu 
habitatge habitual als quals quedi acreditat que el propietari repercuteix 
l’impost.  

Els/les peticionaris/àries hauran d’estar empadronats a la Garriga, en el 
domicili per al qual sol·licitin la subvenció, com a mínim des de l‘any 
anterior al que es sol·liciti la subvenció, i que aquesta sigui la seva 
residència habitual.  

Els beneficiaris hauran d’acreditar el pagament de l’IBI de l‘any en curs o en 
tot cas del primer fraccionament.  

Serà requisit imprescindible que el conjunt de la renda personal dels 
membres de la unitat familiar sigui inferior al doble del salari mínim 
interprofessional.  

S’entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres dels 
conceptes computables en el càlcul de l’IRPF.  

Condició de persones vídues:  

Poden optar a aquesta subvenció les persones que es trobin en aquesta 
condició i que siguin subjecte passius de l’Impost de Béns Immobles, o 
bé llogaters del seu habitatge habitual als qual quedi acreditat que el 
propietari repercuteix l’impost.  

Els/les peticionaris/àries hauran d’estar empadronats a la Garriga, en el 
domicili per al qual sol·licitin la subvenció, com a mínim des de l‘any 
anterior al que es sol·liciti la subvenció, i que aquesta sigui la seva 
residència habitual.  

Els beneficiaris hauran d’acreditar el pagament de l’IBI de l‘any en curs o en 
tot cas del primer fraccionament.  

Serà requisit imprescindible que el conjunt de la renda personal del/la 
beneficiari/ària sigui com a màxim inferior al salari mínim 
interprofessional.   S’entén per renda personal el conjunt de rendiments 
íntegres dels conceptes computables en el càlcul de l’IRPF 
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               EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
Cost total previst: 20.000€   

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva  

Programa:  Ajut esportistes   

Objectius:  Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a 
persones entre 6 i 16 anys per a practicar un esport de temporada a la 
Garriga.  

Destinataris:  Ajudar a la pràctica esportiva a infants i joves, que visquin a la Garriga, 
que per motius econòmics i socials no hi poden accedir. Persones entre 
6 i 16 anys.  

Indicadors:    Criteris:   
  Nivell de renda de la unitat familiar   
  Composició de la unitat familiar  
  Valoració d’aspectes de salut  
  Valoració situació violència de gènere   
  Valoració d’aspectes socials  
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                EXERCICI: 2023 
   ÀREA: SERVEIS PERSONALS 
DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
Cost total previst:  10.000€  

             Modalitat de concessió: directa  

Programa:  Conveni amb Parròquia de Sant Esteve de la Garriga  

Objectius:  Desenvolupament de les activitats de la Parròquia de Sant Esteve de la 
Garriga, sobretot el banc dels Aliments.  

Destinataris:  Parròquia de Sant Esteve de la Garriga  

Indicadors:  Execució de les activitats que realitza l’entitat  
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            EXERCICI: 2023 
ÀREA:  SERVEIS PERSONALS 

                DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
Cost total previst: 10.000€  

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva  

Programa:  Ajut casal de lleure  

Objectius:  Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades ajuts  per 
activitats de lleure i casal d'estiu  

Destinataris:    Infants i joves amb una situació familiar de necessitats especials per a 
realitzar Activitats de Lleure i casals d’estiu per famílies en situació de 
vulnerabilitat econòmica i en aquells casos, que els infants i/o adolescents 
tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la 
subvenció per casals d’estiu especialitzats fora del municipi.  

  

Indicadors:    Criteris:   
  Nivell de renda de la unitat familiar   
  Composició de la unitat familiar  
  Valoració d’aspectes de salut  
  Valoració situació violència de gènere   
  Valoració d’aspectes socials  
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                EXERCICI: 2023 
ÀREA:  SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  Cost total previst: 100.000€  

 Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Ajuts material escolar i llibres  

Objectius:  Subvenció en règim de concurrència competitiva per l'atorgament 
d'ajuts de llibres i material escolar pels alumnes d'educació infantil, 
primària i secundària  

Destinataris:    Alumnes empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres 
públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de 
vulnerabilitat socioeconòmica.En determinats casos quan el CFGM i 
batxillerats es cursin fora de la Garriga es podran subvencionar quan els 
Serveis Socials considerin que la situació familiar ho requereix.  

Indicadors Criteris:   
  Nivell de renda de la unitat familiar   
  Composició de la unitat familiar  
   Valoració d’aspectes de salut  
   Valoració situació violència de gènere     Valoració d’aspectes socials 
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                EXERCICI: 2023 
ÀREA:  SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

  
Cost total previst: 2.000€  

Modalitat de concessió: Concurrència  competitiva  

Programa:  Foment de la rehabilitació d’habitatge  

Objectius:  Subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament 
d'ajuts econòmics per arranjaments d'habitatges que es lloguin 
mitjançant  la Borsa d'Habitatge.  

Destinataris:  Finançar a persones propietàries d’un habitatge que facin arranjaments 
al seu habitatge amb la finalitat de llogar aquests habitatges a través del 
programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible.  

Indicadors:    L’ajut consisteix en un ajut econòmic:  
• IMPORT: el 80% del cost de l’obra amb un topall de 3.000,00 
euros, fins a acabar el crèdit disponible.  
• A un mateix propietari o unitat familiar i per una mateixa adreça 
se li podrà atorgar més d’un ajut en una mateixa convocatòria o en 
d’altres convocatòries sempre i quan la suma total dels ajuts no superi el 
topall de 3.000,00 euros.  
• Sempre i quan l’import total a concedir no superi els 3.000,00 
euros, aquest ajut es pot sol·licitar en diferents convocatòries al llarg dels 
5 anys de durada del contracte de lloguer que estableixi la legislació 
vigent.  
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                                                     EXERCICI: 2023 
                                        ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

          DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 12.000€  

                                             Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Foment accés habitatge  

Objectius:  Subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament 
d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a l'habitatge   

Destinataris:    Les unitats de convivència que vulguin accedir a un habitatge de lloguer a 
un preu assequible, però que no disposin dels recursos econòmics 
necessaris per fer front a les despeses econòmiques que suposa un nou 
contracte de lloguer: fiances, avançament de mensualitats del nou lloguer, 
honoraris immobiliària, mudances o altes a subministraments.   

Indicadors:    Criteris:   
  Nivell de renda de la unitat familiar   
  Composició de la unitat familiar  
  Valoració d’aspectes de salut  
  Valoració situació violència de gènere   
  Valoració d’aspectes socials  
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                                                         EXERCICI: 2023 
                                          ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 50.000€  

                                      Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  SUBVENCIONS PER ATENDRE NECESSITATS PEREMPTÒRIES EN MATERIA 
DE SERVEIS SOCIALS. Inclou les aplicacions pressupostàries següents:  

- Contingència d’emergència 
- Atenció a les persones 

 

Objectius:  - Garantir una resposta als nostres ciutadans i ciutadanes davant de 
situacions de necessitats puntuals, urgents, o vulnerables en 
processos conjunturals.  

- Garantir una resposta per part d’aquest Ajuntament en situacions 
de necessitat a persones o famílies en processos estructurals 
cronificats i molt vulnerables.  

Garantir una resposta per tal de que persones o famílies no acabin en 
situacions molt deteriorades i de difícil solució. 

Destinataris:    Són persones beneficiàries de les prestacions d'urgència social, les 
persones individuals i les que formen part d'una unitat familiar o d'una 
unitat de convivència, si són residents, viuen o es troben al municipi de la 
Garriga. Les persones i/o famílies han d’estar en seguiment amb serveis 
socials. 

Indicadors:    La necessitat de l’ajut econòmic s’ha d’ajustar a la tipologia dels ajuts 
establerts i només es pot demanar quan aparegui en la família o unitat 
personal una situació de necessitat/urgència social.  
La valoració dels criteris econòmics es farà comparant la renda personal 
amb l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples), el resultat 
indicarà el percentatge de reducció a aplicar. 
Els ajuts es concediran de forma directa, ja que es consideren ajuts socials 
per atendre necessitats peremptòries, no essent preceptius ni de la 
concurrència competitiva, ni de la publicitat.  
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EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

                  DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 30.000€  

                                  Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Ajuts de menjador  

Objectius:  Donar suport econòmic a aquelles famílies que es troben en situacions 
socioeconòmiques desafavorides i no poden assumir el cost del 
menjador escolar dels seus fills. 

Destinataris:  Menors escolaritzats que pertanyen a famílies en situacions 
socioeconòmiques desafavorides.   

Indicadors:    L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del 
tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en 
situacions socioeconòmiques desafavorides. 
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                                                      EXERCICI: 2023 
                                     ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 120.000€  

                                    Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Menjadors escolars  

Objectius:  Donar suport econòmic a aquelles famílies que es troben en situacions 
socioeconòmiques desafavorides i no poden assumir el cost del 
menjador escolar dels seus fills. 

Destinataris:    Menors escolaritzats que pertanyen a famílies en situacions 
socioeconòmiques desafavorides 

Indicadors:  L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del 
tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en 
situacions socioeconòmiques desafavorides.  

La gestió dels ajuts es fa des del CCVO i l’ajuntament realitza el pagament 
corresponent. 
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                                                       EXERCICI: 2023 
                                       ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 30.000€  

                                   Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Aliments frescos. Targeta moneder  

Objectius:  Facilitar a Serveis Socials, la gestió d'ajuts econòmics d'alimentació, així 
com l'accés de les famílies a l'alimentació fresca i a d'altres productes 
bàsics, afavorint al màxim, el desenvolupament d' estratègies d’atenció 
a les necessitats alimentàries tenint en compte l’autonomia, la promoció 
i la coresponsabilitat de les persones. 

Destinataris:  Són persones beneficiàries de les prestacions d'urgència social, les 
persones individuals i les que formen part d'una unitat familiar o d'una 
unitat de convivència, si són residents, viuen o es troben al municipi de la 
Garriga. Les persones i/o famílies han d’estar en seguiment amb serveis 
socials. 

Indicadors:    La necessitat de l’ajut econòmic s’ha d’ajustar a la tipologia dels ajuts 
establerts i només es pot demanar quan aparegui en la família o unitat 
personal una situació de necessitat/urgència social.  
La valoració dels criteris econòmics es farà comparant la renda personal 
amb l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples), el resultat 
indicarà el percentatge de reducció a aplicar. 
Els ajuts es concediran de forma directa, ja que es consideren ajuts socials 
per atendre necessitats peremptòries, no essent preceptius ni de la 
concurrència competitiva, ni de la publicitat.  
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                                                            EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

             DEPARTAMENT: Serveis Socials 

 
Cost total previst: 500€  

                                         Modalitat de concessió: directa  

Programa:  Passis piscina d’estiu  

Objectius:  - Que tots els infants i les famílies puguin accedir d’igual forma als 
recursos municipals, en aquest cas, la piscina municipal. 

- Garantir la realització d’alguna activitat de lleure i esportiva a tots 
els infants i joves que ho necessitin, durant els mesos d’estiu. 

- Prevenció de les problemàtiques derivades de les llargues estades 
als domicilis durants els mesos d’estiu dels infants i joves. 

 

Destinataris:  Infants, joves i families ateses per serveis socials de l’Ajuntament de la Garriga, 
que per diverses causes (económiques, socials,…) no puguin gaudir d’altres 
activitats de lleure o vacances durants els mesos d’estiu no lectius. 

Indicadors:  Families en seguiment i amb pla de treball a serveis socials que segons 
valoració tècnica necessitin aquest recus. 
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                  EXERCICI: 2023 
     ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

 DEPARTAMENT: Habitatge 

  Cost total previst: 3.000€  

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva  

Programa:  Foment del lloguer d’habitatge  

Objectius:  Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de 
subvencions per llogar habitatges mitjançant la borsa d'habitatges   

Destinataris:  Finançar a les persones que lloguin el seu habitatge a través del 
programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible 
(Borsa d’Habitatge).  

Indicadors:    L’ajut econòmic consistirà en únic ajut equivalent a la diferència entre el 
preu mensual de lloguer de mercat de l’habitatge que es lloga i el preu 
mensual al què es lloga l’habitatge multiplicat per 12.  
  
S’aplicarà la fórmula següent:  
  
Preu de mercat — preu al que es lloga l’habitatge X 12 = € ajut econòmic.  

  
  
  
  
  

  



 

53 
 

 
  
 
  

             EXERCICI: 2023 
ÀREA: SERVEIS PERSONALS 

DEPARTAMENT: Cooperació i igualtat 

  
 
Cost total previst:  500€  

                  Modalitat de concessió: directa 

Programa:   Conveni amb l’Associació Dones d’Ara la Garriga  

Objectius:   Desenvolupament d’una programació cultural, esportiva, 
formativa, de cura, de lleure i solidaritat i de lleure  a l’abast 
de tota la població i específicament les dones, amb 
l’objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes i a 
incrementar la presència i visibilització de les dones al 
municipi.   

Destinatàries:   Associació Dones d’Ara la Garriga  

Indicadors:   Execució de la programació d’activitats descrita al conveni.  
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EXERCICI 2023 
ÀREA: SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

DEPARTAMENT: Participació ciutadana 
                                 
                                                                          Cost total previsible: 11.000€ 
                                              Modalitat concessió: concurrència competitiva 

 
Programa: 

 
Subvencions entitats. Concurrència competitiva 
 

 
Objectius: 

 
Destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
Potenciar l’organització d’actes per dinamitzar els barris de la 
Garriga al llarg de l’any, tot prioritzant la festa anual de cada barri. 
Fomentar i donar suport a la consolidació de les festes de barri 
(activitats familiars, sopar popular,...) i mantenir, així, la cultura 
tradicional de la Garriga. 
Realitzar activitats de dinamització veïnal i social. 
 

 
Destinataris: 

 
Associacions veïnals del municipi de la Garriga 
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Indicadors:  
1. Proposta descrita de l’activitat 
2. Respecte i sostenibilitat de la proposta 
3. Incorporació de la igualtat de gènere en el projecte 
4. Autofinançament 
5. Col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga 
6. Consolidació 
7. Entitat de nova creació 
8. Activitats organitzades per l’associació de veïnal 
9. Interessos de les persones veïnes del barri 
10. Festa anual de Barri 
11. Activitats amb altres entitats 
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EXERCICI 2023 
ÀREA: SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

DEPARTAMENT: Participació ciutadana 
 
                                                                               Cost total previsible:  10.100 € 
                                                                        Modalitat concessió: directa 

 
Programa: 

 
Conveni amb  l’entitat Casal Popular la Torre del Fanal 

Objectius: Regular la col·laboració econòmica que l’Ajuntament de la Garriga 
destina al bon funcionament i a la bona gestió de l’equipament 
municipal de La Torre del Fanal. 
La subvenció econòmica es concedeix a l’entitat “Casal Popular la 
Torre del Fanal” per a poder front a les despeses pròpies de la gestió de 
l’equipament i poder realitzar activitats pròpies de dinamització 
de l‘equipament, i que aquest pugui donar aixopluc a totes les 
entitats i associacions del municipi que sol·licitin aquest espai. 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni s’ajudarà a l’entitat a poder 
fer front a les despeses que exigeix la gestió de l’equipament: 
assegurança anual, contractació de personal, així com a totes aquelles 
despeses necessàries pel bon funcionament de l’equipament 

Destinataris: Casal popular la Torre del Fanal 

Indicadors: • Execució del què es descriu al conveni 
• Obertura de l’equipament segons les demandes de les entitats. 
• Es realitza un control mensual de les activitats juntament amb  la 

persona que fa la consergeria a l’equipament. 
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                                                            EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

              DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

 
Cost total previst: 12.000€   

                                                           Modalitat de concessió:   directa  

 

Programa:  Subvenció entitat comercials (ASIC)   

Objectius:  Suport al pla de dinamització de l’Associació dels comerciants, com a 
eina de dinamització comercial  

Destinataris:  ASIC, agrupació de serveis I comerciants de la Garriga  

Indicadors:  Compliment del programa d’activitats presentat per l’associació I 
validat prèviament per la regidoria, justificat per memòria d’activitats 
amb valoració de resultats.  

  
  

  



 

58 
 

 

                  EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

  
Cost total previst: 2.400€  

                       Modalitat de concessió:  directa 

Programa:  Conveni amb fundació Asil Hospital  

Objectius:  Ajuts per comprar material fungible dins del conveni de cessió d’aula 
pràctica i formadors/es del curs de formació ocupacional sociosanitari,    

Destinataris:  Fundació Asil Hospital  

Indicadors:  -Cessió d’ús d’una aula i de professionals per dur a terme les classes 
pràctiques del curs de FO sociosanitari 
 -albarans, factures de comprar de venes, esparadraps,. Bolquers i altre 
material sanitari fungible 
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               EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

  Cost total previst:  5.000 €  

             Modalitat de concessió:  directa  

Programa:  Conveni amb AEP (Associació Empresaris   Polígons)  

Objectius:  Desenvolupament d’accions de suport I Dinamització dels polígons 
industrials.  

Destinataris:  AEP (Associació d’Empresaris i Polígons  

Indicadors:  Execució de les accions descrites al conveni.  
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          EXERCICI: 2023 
                   ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

  
Cost total previst: 4.500€   

               Modalitat de concessió: directa  

Programa:   Conveni pel desenvolupament de la Ruta del Pinxo amb 
l’Associació  Mexcla’t   

Objectius:  Suport al desenvolupament de l’activitat Ruta del Pintxo 
com element de promoció del sector restauració  

Destinataris:  Associació Mexcla’t  

Indicadors:  Compliment de l’activitat presentada validada prèviament 
per la regidoria i, justificat per memòria d’activitats amb 
valoració de resultats.  
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                  EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

  
Cost total previst: 2.000€   

        Modalitat de concessió:  directa  

Programa:  Conveni amb l’Associació Modernista de la Garriga   

Objectius:  Suport al programa d’actuacions presentat per l’entitat per donar a 
conèixer I promoure la fira modernista i el modernisme en general.  

Destinataris:  Associació Modernista de la Garriga  

Indicadors:  Compliment del programa d’activitats presentat per l’associació i 
validat prèviament per la regidoria, justificat per memòria d’activitats 
amb valoració de resultats.  
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                EXERCICI: 2023 
ÀREA: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

DEPARTAMENT: Promoció econòmica 

  Cost total previst:  12.500 €  

               Modalitat de concessió:  directa  

Programa:  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Agrària de la Garriga   

Objectius:  Organització o participació en tota mena d’activitats que serveixin per 
assolir I afavorir el desenvolupament tècnic, econòmic i social del 
sector agrari, la millora de les condicions de vida en el medi rural, 
conservació del medi ambient i de l’entorn natural i progrés econòmic, 
social i cultural dels professionals de les activitats agràries i dels 
habitants del medi rural.  

Destinataris:  Associació Agrària de la Garriga  

Indicadors:  Execució de les activitats derivades dels objectius.   
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