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Exp. 2021/4827

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA, 2022-2024
El Ple de l’Ajuntament de l’Escala en sessió celebrada el 8 de novembre de 2021, va acordar
sotmetre a informació pública l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024.
El text del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 ha estat sotmès a informació pública pel
termini de 30 dies, a efectes de presentació d’al·legacions mitjançant anunci en el BOPG núm.
218, de data 15 de novembre de 2021 i a l’eTauler de l’Ajuntament; així com fent una
referència al DOGC núm. 8556, de data 2 de desembre de 2021.
Havent finalitzat el període d’informació pública el dia 30 de desembre de 2021 sense que
s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions
2022-2024 s’eleva a definitiu sense necessitat d’adopció d’acord exprés; el text íntegre del
qual es fa públic per a coneixement general:
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA 2022-2024
PREÀMBUL
L’Ajuntament de l’Escala, mitjançant el present “Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024”,
es vol dotar d’un instrument que estableixi els principis i eixos estratègics que han de regir les
subvencions que aquesta Entitat gestionarà durant el període 2022-2024; ja que l’activitat
subvencional és un instrument important de les polítiques públiques de foment en els àmbits
econòmic, social, cultural, esportiu i assistencial, i és, actualment, una de les àrees més
importants de l’activitat financera de les administracions públiques. Des de l’àmbit
administratiu, les subvencions són la tècnica de foment clàssica utilitzada pel poder públic per
transformar i incidir en l’entorn ciutadà. Per això es fa necessari disposar d’un marc de
planificació i racionalització els recursos públics subvencionals per tal d’assegurar-ne la seva
efectivitat i provisió.
La Llei 38/2003, General de subvencions, en la seva exposició de motius estableix la
necessitat d’elaborar, per part de les Administracions Públiques, un Pla Estratègic de
Subvencions que introdueixi una connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen
aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de com finançament, amb l’objectiu
d’adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les subvencions amb les previsions
dels recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual.
En consonància amb aquesta previsió, l’article 8 d’aquesta mateixa norma, estableix que els
òrgans de les Administracions Públiques que proposin l’establiment de subvencions, amb
caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes
que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els
costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se, en tot cas, al compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària que fixa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en desenvolupament de la previsió de l’art.
135 de la Constitució Espanyola.
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El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, desenvolupa aquesta norma i en el seu art. 10 disposa que els plans estratègics
de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques
que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de
promoció d’una finalitat pública. Així, el “Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024”, es
presenta com una eina de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les
polítiques socials que té encomanades; i respon al mandat legal de la normativa estatal de
subvencions en el marc de procés de racionalització i fiscalització dels fons de les
Administracions Públiques.
El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi
de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de
Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el
de transparència.
D’acord amb l’art. 8.3 de la Llei General de Subvencions, la gestió de les subvencions es
realitzarà atenent els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
La naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és, per tant, la d’un instrument de gestió
de caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern
de l’Ajuntament de l’Escala, sense incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta
forma, ni drets ni obligacions. La seva efectivitat quedarà condicionada a l’establiment de les
diverses línies de subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat
pressupostària de cada exercici.
Així doncs, per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en l’Annex d’aquest Pla
serà necessària la consignació pressupostària corresponent en el Pressupost municipal anual
i sempre condicionat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
En conseqüència, l’aprovació d’aquest Pla estratègic no generarà cap tipus de dret en favor
de potencials entitats i/o persones beneficiàries que no podran exigir indemnitzacions o
compensacions cas que el Pla no es desenvolupi en la pràctica en els seus propis termes,
sinó que, en qualsevol cas, esdevé una guia que, dins del marc normatiu preestablert, fixa la
línia estratègica a seguir per la corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general.
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment
a través del control i l’avaluació d’objectius 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.
El present Pla té una primera part dispositiva genèrica i estàtica, que serveix a la seva
projecció plurianual pel període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de
2024, i una segona part, corresponent a cada exercici en concret, de caràcter dinàmic, que
s’identifica a través d’Annexos, en la que en el primer any de vigència del Pla el compromís
de programació queda referit a l’any 2022, i que anirà variant a mida que transcorrin els
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exercicis que comprèn aquest Pla i s’aprovin els Pressupostos pels posteriors exercicis.
Les subvencions atorgades per aquest Ajuntament es regiran per la normativa estatal bàsica
en la matèria, de la mà de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tanquen el marc normatiu de les subvencions d’aquest Ajuntament les disposicions següents:
 El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei General de Subvencions.
 El Títol III “Activitats de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques” del Decret
179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
 Per les bases d’execució del pressupost de cada exercici.
 Pel Reglament específic de cada àrea en els casos que sigui necessària una regulació
addicional.
 Pel Reglament de control intern de la corporació.
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Definició de subvenció
Als efectes d’aquest Pla i d’acord amb l’art. 2 de la Llei General de Subvencions, s’entén per
subvenció, tota disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de l’Escala a favor de persones
públiques o privades que compleixi amb els següents requisits:
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) 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 realitzat
o a desenvolupar, o per la concurrència d’una situació, havent de complir el beneficiari
amb les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació financera tingui per objecte el foment
d’una utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
Article 2.- Supòsits exclosos
No tenen caràcter de subvenció les exclusions que estipula expressament la Llei General de
Subvencions en l’art. 2, apartats segon, tercer i quart. D’acord amb el que disposen les bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de l’Escala per a l’exercici 2022, no tenen caràcter
de subvencions el següents supòsits:
a) Les prestacions contributives i no contributives del Sistema de la Seguretat Social.
b) Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no residents a Espanya,
en els termes establerts en la seva normativa reguladora.
c) També quedaran excloses, en la mesura en què resultin assimilables al règim de
prestacions no contributives del Sistema de la Seguretat Social, les prestacions
assistencials i els subsidis econòmics a favor d’espanyols no residents a Espanya, així
com les prestacions a favor dels afectats pel virus d’immunodeficiència humana i dels
minusvàlids.
d) Les prestacions a favor dels afectats per la síndrome tòxica i les ajudes socials a les
persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat
l’hepatitis C regulades en la Llei 14/2002, de 5 de juny.
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e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l’Estat, pensions de
guerra i altres pensions i prestacions per raó d’actes de terrorisme.
f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.
g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització de la Seguretat Social.
h) El crèdit oficial, excepte en els supòsits en què l’Administració pública subvencioni al
prestatari la totalitat o part dels interessos o altres contraprestacions de l’operació de
crèdit.
Article 3.- Establiment de les subvencions i període de durada
L’establiment de les subvencions per part de l’Ajuntament de l’Escala per al període 20222024 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 a la consecució de les diferents línies de subvencions, es
regularà de forma expressa en la convocatòria i bases reguladores, o en el conveni regulador
signat a l’efecte.
Article 4.- Principis
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de l’Escala es realitzarà d’acord amb
els següents principis:
a) 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 polítiques socials.
b) Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari
de la subvenció.
c) Objectivitat, igualtat i no discriminació.
d) 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.
L’atorgament de les subvencions també tindrà com a pilars fonamentals:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles.
La col·laboració amb els diversos agents del territori.
La coordinació en l’organització i articulació de les accions.
L’austeritat en la despesa.
La total transparència en la gestió pública.
La subjecció als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’assegurament de l’equilibri pressupostari.

Article 5.- Naturalesa jurídica
El Pla Estratègic de subvencions d’aquest Ajuntament té caràcter programàtic no normatiu 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.
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Article 6.- Àmbit d’aplicació
El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi aquest Ajuntament, entenentse com a tals les disposicions dineràries realitzades per l’Ajuntament a favor de persones
públiques o privades que compleixin els requisits de l’article 1 d’aquest Pla i no puguin ser
incloses en les exclusions que es defineixen en aquest articulat, la Llei General de
Subvencions ni en les bases d’execució del pressupost municipal per l’exercici 2022.
Article 7.- Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions
És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla la
inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressupostos anuals i
l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió; o bé el corresponent “conveni
regulador” o “Aprovació per Junta de Govern Local/Ple/Presidència” de les mateixes en el cas
que siguin de concessió directa segons els casos legalment previstos.
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.
Article 8.- Modalitat de concessió
D’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de
Subvencions, i el que estableix l’apartat 37.3 de les Bases d’Execució del Pressupost
corresponent a l’exercici 2022, els procediments per dur a terme la concessió de subvencions
són:
 Procediment de concurrència competitiva, regulat amb caràcter general en l’article 23
de la Llei General de Subvencions.
 Procediment de concessió directa, regulat amb caràcter general en l’article 28 de la Llei
General de Subvencions.
 Altres tipus de procediments que l’Ajuntament de l’Escala pugui establir potestativament
en les bases reguladores de cadascuna de les subvencions.
Article 9.- Procediment de concurrència competitiva
El procediment de concessió de concurrència competitiva es regula amb caràcter bàsic en els
articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els
articles 58 a 64 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol i en la Base 38 de les Bases d’Execució del Pressupost corresponent
a l’exercici 2022.
És el procediment ordinari de concessió de subvencions. Té la consideració de concurrència
competitiva aquell procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa
mitjançant la comparació de sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquelles
d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la
convocatòria, i adjudicar, amb el límit fitxat a la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles
que hagin obtingut una valoració més alta, en aplicació dels criteris esmentats.
El procediment per dur a terme l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva
haurà de ser establert i delimitat prèviament pel propi Ajuntament de l’Escala.
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Article 10.- Procediment de concessió directa
El procediment de concessió directa de subvencions ve determinat pels articles 28 de la Llei
General de Subvencions i els articles 65 a 67 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; així com en la Base 39 de
les Bases d’Execució del Pressupost corresponent a l’exercici 2022.
Els procediments de concessió directa són bàsicament dos:
 La concessió de subvencions consignades nominativament als pressupostos
municipals. Generalment es regularan mitjançant el corresponent conveni de
col·laboració.
 Aquelles que vinguin imposades per normes de rang legal.
 Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que impedeixin
la convocatòria pública.
D’acord amb l’article 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions, són subvencions
previstes nominativament als Pressupostos Generals de les Entitats Locals, aquelles l’objecte,
la dotació pressupostària i beneficiari dels quals, apareixen determinats expressament en
l’estat de despeses del pressupost.
Serà aplicable a aquestes subvencions, a falta de normativa municipal específica que reguli
la seva concessió, el previst en la Llei General de Subvencions i en la seva normativa de
desenvolupament; excepte en el que en una i un altre afecti a l’aplicació dels principis de
publicitat i concurrència.
Article 11.- Beneficiaris i matèries respecte les que s’establiran les subvencions
L’Ajuntament de l’Escala concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o a través
de la signatura de convenis de col·laboració, a favor de persones, associacions o Entitats
privades amb la finalitat de fomentar lar realització d’activitats d’utilitat pública o interès social
per a promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.
Les àrees respecte les que anualment s’establiran subvencions són:
 Serveis generals
 Infraestructures i urbanisme.
 Promoció econòmica i turisme.
 Ensenyament.
 Seguretat.
 Patrimoni
 Cultura
 Esports
 Serveis Socials
Article 12.– Causes d’invalidesa i de reintegrament de Subvencions
El Títol II de la Llei General de Subvencions preveu les causes que invalidaran la resolució de
concessió de les subvencions i que seran d’aplicació directa a les que atorgui aquest
Ajuntament.
Amb caràcter general es preveuen que seran causa de reintegrament de subvencions:
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a) Les causes de nul·litat de ple dret regulades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
b) La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que figura a la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostària i les demés normes d’igual caràcter de les
Administracions Públiques subjectes a la normativa general de subvencions.
Les resolucions de concessió de les subvencions podran ser igualment anul·lables, d’acord
amb les demés infraccions del ordenament jurídic, i en especial, les normes contingudes a la
Llei General de Subvencions, d’acord amb el que preveu l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
En el cas que un acte de concessió incorri en les causes esmentades en aquest article,
l’Ajuntament de l’Escala procedirà a la seva revisió d’ofici o en el seu cas, a la declaració de
lesivitat i posterior impugnació, de conformitat amb el que estableixen els articles 106 i 107 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació, comportarà l’obligació de
retornar les quantitats percebudes.
No procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan concorri alguna de les causes de
reintegrament contemplades en l’article 37 de la Llei General de Subvencions.
Article 13.- Pagament de subvencions
Les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificada la despesa
realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris.
No obstant això, i d’acord amb l’art. 34.4 de la Llei General de Subvencions, quan el beneficiari
vinculi directament a la subvenció atorgada les despeses que generen l’activitat/projecte a
desenvolupar, podrà disposar anticipadament d’un pagament total o parcial de la subvenció,
sempre i quan això consti expressament en la resolució de l’atorgament de subvenció.
Complertes les condicions estipulades en l’acte administratiu de concessió, o al moment
establert en les normes de cada subvenció, o a les Bases d’Execució, es procedirà al seu
reconeixement i posterior pagament.
Aquest Ajuntament podrà efectuar en qualsevol moment, les comprovacions que siguin
necessàries per assegurar el compliment de la finalitat de la subvenció. Quan el beneficiari
sigui deutor amb motiu d’un deute vençut, líquid i exigible, es podrà acordar la compensació.
Article 14.- Control i revocació
L’Ajuntament de l’Escala pot comprovar en tot moment l’aplicació adequada de la subvenció
a l’activitat per la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions de l’atorgament.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen al beneficiari pot comportar
la revocació de la subvenció i consegüentment el reintegrament de la subvenció percebuda.
Article 15.- Infraccions administratives en matèria de subvencions
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions
tipificades per la Llei General de Subvencions en els articles 56, 57 i 58, i les que de manera
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particular, puguin fixar les bases reguladores de les subvencions atorgades per l’Ajuntament
de l’Escala.
Article 16.- Sancions administratives en matèria de subvencions
Les infraccions en matèria de subvencions es sancionaran mitjançant la imposició de sancions
pecuniàries, i quan així procedeixi, de sancions no pecuniàries, d’acord amb els imports que
fixa amb caràcter general l’article 59 de la Llei General de Subvencions, i en tot cas, les que
pugui fixar l’Ajuntament de l’Escala per a cadascuna de les subvencions.
Article 17.- Modificació del pla
Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les
tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es
desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d’algun d’ells respecte els objectius
previstos, aquell programa haurà de ser modificat o eliminat.
Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic es
modificarà adoptant els mecanismes legals de modificació pressupostàries previstos en les
bases d’execució del pressupost d’aquesta corporació. 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, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació
necessaris pel seu seguiment.
La competència per a la seva aprovació, no es regula de forma expressa a la Llei General de
Subvencions ni a la seva normativa de desenvolupament, desplegada en el Reglament de
Subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Tampoc es regula previsió
específica en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local. No obstant, al
tractar-se d’un instrument de planificació de la Corporació s’entén que aquesta competència
correspon al Ple.
Article 18.- Seguiment i efectes
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà,
respecte dels seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar
l’assoliment dels objectius previstos en cadascun d’ells.
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels
programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius
fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o
substituïdes per d’altres mes eficaces i eficients, o si la situació ho aconsella, finalment
eliminades.
Article 19.- Costos previsibles i fonts de finançament
Les afectacions financeres que es comprometen a aquest Pla Estratègic es corresponen amb
les previsions pressupostàries del Capítol IV i VII del Pressupost municipal aprovat anualment
per aquesta Entitat i aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries
pertinents.
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Article 20.- Avaluació
L’informe d’avaluació dels objectius previstos en el Pla Estratègic de subvencions s’haurà de
realitzar dins dels dos primers mesos de l’exercici següent objecte de l’avaluació, i s’haurà de
fer arribar a la Intervenció municipal dins el període indicat pels tècnics responsables de les
àrees objecte de les subvencions concedides.
El contingut d’aquest document recollirà els resultats obtinguts amb els programes de
subvencions que s’han desenvolupat, 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 de programa de subvencions proposats.
Article 21.- Control financer de les subvencions
El control financer de les subvencions es regula amb caràcter bàsic en el Títol III de la Llei
General de Subvencions, en els seus articles 44 i següents i correspondrà a la Intervenció de
l’Ajuntament de l’Escala.
El control financer podrà estendre’s a les persones físiques o jurídiques a les que es trobin
associats els beneficiaris, així com qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès
en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l’execució dels projectes
o en l’adopció dels comportaments.
En tot cas els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació i la documentació que
si, s’escau, els requereixi la Intervenció de l’Ajuntament de l’Escala per efectuar les
comprovacions necessàries per a complir amb aquest control.
Article 22.- Publicitat de les subvencions i el Pla estratègic de subvencions.
De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre de 2015, i d’acord
amb l’article 20.4.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la
Intervenció de l’Ajuntament de l’Escala subministrarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions la convocatòria específica de les bases reguladores de les subvencions així com
el corresponent extracte per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
i la resta de dades que han de figurar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
D’acord amb l’art. 13 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, els plans estratègics i les seves
actualitzacions es publicaran en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques.
Article 23.- Vigència
Aquest Pla Estratègic de Subvencions pel període 2022-2024, s’aprovarà inicialment pel Ple
de la corporació i es sotmetrà a informació pública i audiència dels interessats per un termini
de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de Bases del Règim Local i l’art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, mitjançant un anunci
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en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat i en el Tauler d’Anuncis
d’aquesta Corporació.
Transcorregut el període d’informació pública, sense haver-se presentat cap al·legació ni
reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense la necessitat
d’adopció d’acord exprés, procedint-se a la seva íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques, i a la pàgina
web de l’Ajuntament de l’Escala.
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent o una vegada l’any com a
mínim, el President ha de presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria
que contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament
de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb
proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.
CAPÍTOL II – OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 té com a objectiu principal l’assoliment dels
principis de planificació i transparència de les subvencions de l’Ajuntament de l’Escala entre
les institucions públiques i privades, els recursos i les seves necessitats.
Totes les activitats subvencionables emmarcades en aquest Pla Estratègic de subvencions
tenen com a punt de partida el pressupost de despeses de l’exercici en curs, referits tants als
seus crèdits inicials com als incrementats mitjançant modificacions pressupostàries, si fos el
cas, al llarg de l’exercici. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament
de la Llei General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, 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 de subvencions atenent, d’entre d’altres condicionants, a la
disponibilitat pressupostària de cada exercici.
Aquests objectius es persegueixen mitjançant l’establiment d’unes línies estratègiques. Com
a Annex, i per a cada línia d’actuació, es detallen a continuació les subvencions que preveu
aquest Pla per a cadascuna de les àrees municipals.
ANNEX I – QUADRE RESUM D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Àrea
Serveis generals

Objectius estratègics
Import previst
Foment de la formació en general i projectes o
activitats de caràcter extraordinari.
Foment del teixit associatiu i fundacional, sense ànim
de lucre, de caire general per projectes d’interès
36.500,00€
general i municipal.
Foment de les activitats dels grups municipals.

Infraestructures i
urbanisme

Foment de la rehabilitació de façanes al nucli antic de
l’Escala.
Fomentar i participar la formació de persones en
l’àmbit turístic, comercial i de promoció econòmica.

30.000,00€
63.400,00€
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Promoció
econòmica i
turisme.

Ensenyament

Foment de l’activitat turística del municipi.
Foment de la dinamització de l’activitat comercial i
econòmica del municipi per mitjà de les associacions
de promoció del comerç, el turisme, la gastronomia i
l’activitat firal.
Foment del teixit associatiu en l’àmbit de l’educació.
Foment d’activitats educatives diverses per a la
gestió i la formació integral per les persones.
Foment dels estudis reglats per als joves de l’Escala.

Seguretat

Foment de la convivència i la seguretat ciutadana.

Patrimoni

Foment de les arts escèniques i musicals.
Foment de la cultura i el patrimoni.

Cultura

Esports

Serveis socials

Foment de les activitats realitzades pel teixit cultural.
Foment de les festes populars i la cultura popular i
tradicional, a través de les activitats realitzades pel
teixit cultural, festiu i associatiu del municipi.
Fomentar i participar en la formació esportiva.
Fomentar el teixit associatiu
Fomentar la promoció de les activitats esportives
socials, dinamitzar l’esport federat i fomentar les
accions de caire esportiu d’integració social.
Millorar la cohesió social del municipi, minorar la
vulnerabilitat personal i social, impulsar l’equitat de
gènere i ajudar les persones que estiguin en una
situació precària i/o d’urgència.

33.875,00€

1.000,00€
39.000,00€

69.550,00€

122.009,00€

107.400,00€

ANNEX II.- FITXES DE PROGRAMES PER ÀREES D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1.- ÀREA DE SERVEIS GENERALS.
Els objectius estratègics de l’àrea de serveis generals de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen
en les següents línies de subvencions:
a) Subvencions de Presidència
b) Assignació econòmica als grups municipals
c) Ajuts entitats derivats ingressos casaments civils
SUBVENCIONS DE PRESIDÈNCIA
Línia de subvenció:

Subvencions per emergències i imprevistos

Modalitat de concessió:

Concessió directa

Finançament:

Recursos propis
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Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics motivats per emergències
ocasionades per accions o activitats imprevistes i de caràcter urgent,
que no poden esperar.

Objecte:

Disposar dels
imprevistes

Funcions – Efectes:

Gestionar i solucionar urgències per motius imprevistos.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

General

Edat
de
destinatària:

Sense especificar

la

població

recursos

necessaris

per

resoldre

situacions

Avaluació:

S’avaluarà la necessitat de solucionar d’urgència l’imprevist i per
l’interès general.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Segons criteris específics motivats per la situació concreta.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS
Línia de subvenció:

Assignació econòmica als grups municipals per cobrir despeses
derivades del l’exercici del seu càrrec electe.

Modalitat de concessió:

Concessió directa

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Per les retribucions, assignacions i indemnitzacions que corresponen
als grups corporatius, per a l’exercici de les seves funcions i per
desenvolupar les activitats assignades als regidors segons la
normativa establerta i per les tasques que els hi són encomanades,
exceptuant aquelles despeses que figuren a l’acord plenari de data 1
de juliol de 2019.

Objecte:

A fi de gestionar les funcions derivades del/s seu/s càrrec/s.

Funcions – Efectes:

Pel funcionament de les activitats de gestió i ordre i pel bon
desenvolupament de la seva gestió en la funció del seu grup
municipal

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió de l’import econòmic corresponent per cobrir les
necessitats derivades de la gestió i la funció pública que els hi ha
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estat encomanada.
Situació de la població:

Càrrecs electes

Edat
de
destinatària:

Majors de 18 anys

la

població

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %

Criteris d’accés – norma
reguladora:

L’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; a l’art. 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; i el art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

SUBVENCIONS A ENTITATS DERIVATS D’INGRESSOS PER CASAMENTS CIVILS
Línia de subvenció:

Subvencions a entitats sense ànim de lucre, derivades del ingressos
de casaments civils

Modalitat de concessió:

Concessió directa

Finançament:

Recursos propis derivats d’ingressos de casaments civils a l’Escala.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics a entitats sense ànim de lucre per
activitats solidàries per a persones amb dificultats econòmiques i
socials.

Objecte:

Contribuir a millorar la situació de persones amb dificultats
econòmiques.

Funcions – Efectes:

Solucionar emergències i motius imprevistos que no s’han pogut
atendre per altres vies.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió d’un import destinat a afrontar despeses per fins socials i
urgents.

Situació de la població:

General en situació de vulnerabilitat.

Edat
de
destinatària:

Sense especificar

la

població

Avaluació:

S’avaluarà la necessitat de solucionar d’urgència l’imprevist i per
l’interès general.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Segons criteris específics motivats per la situació concreta.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
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2.- ÀREA D’INFRAESTRUCTES I URBANISME
Els eixos estratègics per l’àrea d’infraestructures i urbanisme de l’Ajuntament de l’Escala
s’agrupen en les següents línies de subvencions:
a) Subvencions per rehabilitació de façanes al nucli antic de l’Escala.
SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Línia de subvenció:

Subvencions per rehabilitació de façanes d’habitatges i establiments
comercials al nucli antic de l'Escala

Modalitat de concessió:

Concessió de concurrència competitiva

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics individuals per a la rehabilitació de
façanes d’habitatges i establiments comercials al nucli antic de
l’Escala

Objecte:

Import màxim dels ajuts que s’estableixin a les bases i convocatòria
reguladores d’aquesta línia de subvencions

Funcions – Efectes:

Rehabilitar el nucli antic de l’Escala

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Participació econòmica per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general que tingui propietat/s immobiliàries en el nucli
antic de l’Escala

Edat
de
destinatària:

General

la

població

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %

Criteris d’accés – norma
reguladora:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

3.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
Els eixos estratègics per l’àrea de promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de l’Escala
s’agrupen en les següents línies de subvencions
a) Altres subvencions
b) Convenis pràctiques alumnes-turisme

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

c) Conveni amb la Confraria de Pescadors (MARAM)
d) Conveni amb la UBET
e) Subvencions foment activitats econòmiques.
ALTRES SUBVENCIONS
Línia de subvenció:

Subvencions per cobrir possibles emergències i imprevistos en
matèria comercial i/o turística

Modalitat de concessió:

Concessió directa

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics motivats per emergències
ocasionades per accions o activitats imprevistes i de caràcter urgent,
que no poden esperar.

Objecte:

Disposar dels
imprevistes

Funcions – Efectes:

Gestionar i solucionar urgències per motius imprevistos.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

General

Edat
de
destinatària:

Sense especificar

la

població

recursos

necessaris

per

resoldre

situacions

Avaluació:

S’avaluarà la necessitat de solucionar d’urgència l’imprevist i per
l’interès general.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Segons criteris específics motivats per la situació concreta.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENIS PRÀCTIQUES ALUMNES-TURISME
Línia de subvenció:

Subvencions a estudiants de matèries relacionades amb turisme,
màrqueting i comunicació per tal d’iniciar-se en el món laboral.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració amb el centre educatiu pertinent.

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Atorgament d’ajuts d’estudi individuals per a les pràctiques curriculars
i extracurriculars relacionades en el sector turístic i de promoció
econòmica.
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Objecte:

Fomentar l’educació integral els estudiant perquè puguin incorporarse amb experiència al món laboral.

Funcions – Efectes:

Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge
teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
complerta i integral

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Estudiants de matèries relacionades amb turisme, màrqueting i
comunicació.

Edat
de
destinatària:

16 anys a 30 anys.

la

població

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb el pla de
pràctiques marcat entre el centre educatiu i l’ajuntament.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB LA CONFRARIA PESCADORS - MARAM
Línia de subvenció:

Conveni amb la Confraria de Pescadors - MARAM

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Ajut econòmic per a la posada en valor del sector pesquer local

Objecte:

La dinamització, promoció i comercialització de productes turístics
lligats amb el món de la pesca i la gastronomia local per atraure
turistes i visitants a l’Escala

Funcions – Efectes:

Creació de nous productes turístics vinculats al món de la pesca i
posada en valor del MARAM, com a centre d’interpretació del peix.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població general

Edat
de
destinatària:

Població en general

Avaluació:

la

població

La realització dels objectius previstos a la subvenció concedida;
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Nombre d’accions de promoció i comunicació; Nombre d’accions de
formació; Nombre d’accions de dinamització; Nombre de socis i %
d’increment anual.
Criteris d’accés – norma
reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB LA UBET
Línia de subvenció:

Conveni amb la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET) de
l’Escala

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Ajut econòmic per la dinamització i promoció del comerç local.

Objecte:

La dinamització i promoció turística i comercial del municipi i
potenciar i comercialitzar possibles activitats turístiques per atraure
turistes i visitants a l’Escala.

Funcions – Efectes:

Promoció dinamització i comercialització turística i comercial.
Atraure visitants i turistes. Potenciar l’oferta comercial local.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Participació econòmica per a la consecució d’un objectiu comú.

Situació de la població:

Sector comercial.

Edat
de
destinatària:

Població general

Avaluació:

la

població

a) Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació
del següent índex pla d’acció anual i acompliment del mateix
100%=%

b) Repercussió de l’activitat en els mitjans de comunicació;
Trajectòria de l’entitat: es valorarà la seva participació en les
activitats del municipi; Grau suficient del projecte, claredat i
qualitat dels objectius i les activitats.
Criteris d’accés – norma Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte.
reguladora:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
La Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.
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SUBVENCIONS PER AL FOMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Línia de subvenció:

Foment d’activitats econòmiques a l’Escala.

Modalitat de concessió:

Subvenció en règim de concurrència competitiva.

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics individuals per la creació i posada en
funcionament de noves activitats econòmiques al municipi que
generin ocupació i estabilitat laboral a la població activa local.
Subvencions als establiments comercials existents per millores en la
façana, retolació de l’establiment comercial, mesures de seguretat,
obertura d’establiments durant tot l’any, reforma de local,
digitalització del negoci i adaptació a l’e-commerce, així com d’altres
que aspectes que tinguin rellevància per fomentar el comerç local.

Objecte:

Fomentar l’activitat econòmica i comercial al municipi.

Funcions – Efectes:

Fomentar la creació de noves activitats econòmiques al municipi que
ajudin a diversificar l’economia local i a proporcionar nous llocs de
treball al municipi; així com ajudar al manteniment del teixit comercial
i empresarial local i a l’activitat econòmica del municipi de l’Escala.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general

Edat
de
destinatària:

Població activa.

la

població

Avaluació:

a)
Valorant de l’1 (poc) a 5 (molt) els següents ítems: Interès
cultural general; Incidència sobre la població i nivell de participació
dels ciutadans; Caire innovador i creatiu; Activitat que afavoreix la
integració, la solidaritat, l’atenció a la diversitat, la igualtat
d’oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el
respecte al medi ambient; Nivell de repercussió de l’activitat en
l’economia local; Grau suficient del projecte, claredat i qualitat de la
nova activitat.
b)
Afavoriment del treball en xarxa associatiu; Estabilitat i
continuïtat del projecte en el temps; Difusió del nom del municipi;
L’ús de les noves tecnologies en la difusió del projecte a
subvencionar; Capacitat de convocatòria de públic assistent;
Viabilitat econòmica i finançament diversificat del projecte.
c)
Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb
l’aplicació del següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %

Criteris d’accés – norma
reguladora:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
Les bases específiques reguladores i convocatòria que s’aprovin a
l’efecte.

Ajuntament de l’Escala
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4.- ÀREA D’ENSENYAMENT
Els eixos estratègics per l’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en les
següents línies de subvencions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Conveni amb l’AMPA de l’institut “El Pedró” per socialització llibres.
Conveni amb l’AMPA de l’escola de música “El Gavià”.
Conveni amb l’AMPA de l’escola d’educació infantil “Ballmanetes”.
Conveni amb l’AMPA de l’escola “l’Esculapi”.
Conveni amb l’escola “Empúries”.
Conveni Lexcit-Fundació Pallach.
Conveni amb l’AMPA de l’institut El Pedró.
Conveni educatiu amb la Confraria de Pescadors (MARAM).
Subvencions de transport per als joves estudiants.

CONVENI AMB L’AMPA DE L’INSTITUT “EL PEDRÓ” (SOCIALITZACIÓ LLIBRES)
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Objecte:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i
Pares (AMPA) de l’institut “El Pedró” per la socialització de llibres.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració (anys 2021 i 2022).
Recursos propis
L’Institut El Pedró, com a centre d’educació secundària del municipi,
des dels seus inicis ha portat, juntament amb l’AMPA d’aquest centre,
una línia educativa de realització d’activitats extra escolars i projectes
educatius de l’escola en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala.
Aquestes activitats han demostrat al llarg dels anys la seva eficàcia
educativa dins la línia del centre i el foment d’activitats d’utilitat
pública i interès social per als infants de la localitat i és voluntat
d’ambdues parts consolidar aquesta línia de col·laboració.
Foment de l’activitat educativa de socialització de llibres.

Funcions – Efectes:

Fomentar projectes educatius que permetin l’educació dels infants i
joves i fomentar sostenibilitat del material escolar com són els llibres.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu
objecte de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat a l’institut “El Pedró” de l’Escala.

Edat
de
la
destinatària:

Joves de 12 a 16 anys que estan matriculats a l’escola de secundària,
Institut “El Pedró”, de L’Escala.

Avaluació:

població

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%) en funció si s’han executat el conjunt de projectes
presentats anualment.
- Projecte socialització de llibres (cursos que correspon)
- nombre d’alumnes que hi han participat del total del curs.
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-

Criteris d’accés – norma
reguladora:

% aportació econòmica de l’AMPA
% dels projectes educatius de socialització de llibres presentats i
s’han executat

Comprovació del nombre total d’alumnes del centre escolar i, també,
per aules mitjançant certificat signat per l’equip directiu del mateix.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte. La Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’AMPA DE ESCOLA DE MÚSICA “EL GAVIÀ”
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i
Pares (AMPA) de l’escola de música “El Gavià”.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis

Finançament:
Descripció:

Col·laborar durant la vigència del conveni de col·laboració que es
signi a l’efecte en:
- Realitzar activitats extraescolars per a famílies en l’àmbit musical.
- Organitzar i portar a terme activitats d’intercanvi musical.

Objecte:

L’objectiu principal fomentar les activitats educatives relacionades
amb la música a desenvolupar fora de l’horari escolar per a les
famílies i alumnes es l’escola de música “El Gavià”.

Funcions – Efectes:

Fomentar l’educació musical amb activitats relacionades amb
l’aprenentatge i el perfeccionament del llenguatge musical i de la
música en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general

Edat
de
destinatària:

Es poden beneficiar tots els alumnes i famílies de l’escola de música
“El Gavià”.

la

població

Avaluació:
Criteris d’accés – norma
reguladora:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL “BALLMANETES”

Ajuntament de l’Escala
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Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Objecte:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i
Pares (AMPA) de l’escola Bressol “Ballmanetes”.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis
L’escola bressol “Ballmanetes” com a centre d’educació del municipi
des dels seus inicis ha portat, juntament amb l’AMPA d’aquest centre,
una línia educativa de realització d’activitats extra escolars i projectes
educatius de l’escola en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala.
Aquestes activitats han demostrat al llarg dels anys la seva eficàcia
educativa dins la línia del centre i el foment d’activitats d’utilitat pública
i interès social per als infants de la localitat i és voluntat d’ambdues
parts consolidar aquesta línia de col·laboració.
Fomentar la manipulació i l’estimulació sensorial motiu, com a part
educativa dels primers anys dels infants.

Funcions – Efectes:

Fomentar l’educació sensorial i motriu durant els primers anys de vida.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat a l’escola “Ballmanetes” de l’Escala.

Edat
de
la
destinatària:

Infants de 0 a 2 anys que estan matriculats a l’escola bressol
“Ballmanetes” de L’Escala.

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%), total o parcials, en funció si s’han executat el conjunt de
projectes presentats anualment.
(aportació econòmica de l’AMPA/aportació ajuntament)*100=%.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA “L’ESCULAPI”
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’Associació de Mares i
Pares de l’escola “L’Esculapi” de L’Escala.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis
L’Escola L’Esculapi com a centre d’educació infantil i primària del
municipi des dels seus inicis ha portat, juntament amb l’AMPA d’aquest
centre, una línia educativa de realització d’activitats extra escolars i
projectes educatius de l’escola en col·laboració amb l’Ajuntament de
l’Escala. Aquestes activitats han demostrat al llarg dels anys la seva
eficàcia educativa dins la línia del centre i el foment d’activitats d’utilitat
pública i interès social per als infants de la localitat i és voluntat
d’ambdues parts consolidar aquesta línia de col·laboració.
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Objecte:

L’objecte és fomentar projectes educatius a l’escola “L’Esculapi” de
L’Escala.

Funcions – Efectes:

Fomentar activitats educatives organitzades per l’AMPA de l’escola
“L’Esculapi”, durant els anys de vigència del conveni, que puguin tenir
incidència en l’educació integral dels infants en edat escolar.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat a l’escola “L’Esculapi” de l’Escala.

Edat de la
destinatària:

Infants de 3 a 12 anys que estan matriculats a l’escola de primària
“L’Esculapi” de L’Escala.

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%), total o parcials, en funció si s’han executat el conjunt de
projectes presentats anualment.
(aportació econòmica de l’AMPA/aportació ajuntament)*100=%.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA “EMPÚRIES”
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’escola “Empúries”.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
acord de col·laboració.
Recursos propis
L’Escola Empúries com a centre d’educació infantil i primària del
municipi des dels seus inicis ha portat, juntament amb l’AMPA d’aquest
centre, una línia educativa de realització d’activitats extra escolars i
projectes educatius de l’escola en col·laboració amb l’Ajuntament de
l’Escala. Aquestes activitats han demostrat al llarg dels anys la seva
eficàcia educativa dins la línia del centre i el foment d’activitats d’utilitat
pública i interès social per als infants de la localitat i és voluntat
d’ambdues parts consolidar aquesta línia de col·laboració.
L’objecte és fomentar l’educació integral dels alumnes de l’escola
“Empúries”.

Finançament:
Descripció:

Objecte:
Funcions – Efectes:

Fomentar projectes educatius a l’escola “Empúries”, durant els anys de
vigència del conveni, que puguin tenir incidència en l’educació integral
dels infants en edat escolar.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat a l’escola “Empúries” de l’Escala.

Ajuntament de l’Escala
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Edat de la població
destinatària:

Infants de 3 a 12 anys que estan matriculats a l’escola de primària
“Empúries” de L’Escala.

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%), total o parcials, en funció si s’han executat el conjunt de
projectes presentats anualment.
(aportació econòmica de l’AMPA/aportació ajuntament)*100 =%.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006).

Criteris d’accés – norma
reguladora:

CONVENI LEXCIT (FUNDACIÓ PALLACH)
Línia de subvenció:

Subvenció per a projectes educatius amb la Fundació Pallach.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis
Impulsar la comprensió lectora de l’alumnat de primària del municipi de
L’Escala a partir de persones voluntàries amb ganes de fer-se
corresponsable de l’educació d’un infant i de crear un espai de
confiança.
No es necessita cap formació específica, només cal saber llegir
correctament en català i tenir ganes d’incidir en l’educació dels infants.
El projecte Lecxit va néixer al 2012 amb l’objectiu d’impulsar l’èxit
educatiu a través de la lectura. Els estímuls de lectura que ofereix
l’entorn familiar, els hàbits lectors de pares i mares i la presència de
llibres a la llar són determinants perquè es desenvolupi l’hàbit i el gust
que determinen la comprensió lectora en finalitzar l’educació primària.
Quan aquestes oportunitats no són suficients, tenim el repte de
promoure’n altres en horari extraescolar a les escoles, biblioteques,
entitats i a la comunitat per superar les desigualtats.
Tots els infants tenen dret a una educació que els hi garanteixi les
habilitats i competències necessàries per tenir èxit a la vida.
El repte és, doncs, de garantir que tots els infants al finalitzar la
primària, disposin de la comprensió lectora que els garanteixi
l'èxit educatiu i social.

Finançament:
Descripció:

Objecte:

Funcions – Efectes:

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat a les escoles de primària de l’Escala.

Edat de la població
destinatària:

Infants de 3 a 12 anys que estan matriculats a les escoles de primària
de L’Escala.

Avaluació:




Nombre d’alumnes que participen al programa LEXCIT i
evolucionen favorablement en la comprensió lectora.
Nombre de voluntaris que participen al programa.
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Criteris d’accés – norma
reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte. La Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB L’AMPA DE L’INSTITUT “EL PEDRÓ”
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Objecte:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb l’institut “El Pedró” de
L’Escala.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis
L’Institut El Pedró, com a centre d’educació secundària del municipi,
des dels seus inicis ha portat, juntament amb l’AMPA d’aquest centre,
una línia educativa de realització d’activitats i projectes educatius de
l’escola en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Escala. Aquestes
activitats han demostrat al llarg dels anys la seva eficàcia educativa
dins la línia del centre i el foment d’activitats d’utilitat pública i interès
social per als joves de la localitat i és voluntat d’ambdues parts
consolidar aquesta línia de col·laboració.
L’objectiu principal és fomentar l’educació integral dels alumnes de
l’institut “El Pedró” de l’Escala.

Funcions – Efectes:

Fomentar projectes educatius a l’institut “El Pedró”, durant els anys de
vigència del conveni, que puguin tenir incidència en l’educació integral
dels estudiants.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Alumnat matriculat a l’Institut “El Pedró” de L’Escala.

Edat de la població
destinatària:

Joves de 12 a 16 anys que estan matriculats al centre de secundària
institut “El Pedró” de L’Escala.

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%), total o parcials, en funció si s’han executat el conjunt de
projectes presentats anualment.
(aportació econòmica de l’AMPA/aportació ajuntament)*100=%.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

CONVENI EDUCATIU AMB LA CONFRARIA DE PESCADORS (MARAM)
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb la Confraria de
Pescadors de l’Escala-MARAM
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis
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Descripció:

Ajut econòmic per a la posada en valor en l’educació del sector
pesquer local.

Objecte:

Incorporar a l’educació d’infants i joves el coneixement del sector
pesquer local.

Funcions – Efectes:

Fomentar la incorporació del sector pesquer local en l’educació integral
d’infants i joves de la localitat.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Tot l’alumnat matriculat als centres educatius de l’Escala.

Edat de la població
destinatària:

Infants i joves de 3 a 16 anys que estan matriculats a les escoles de
primària i secundària de L’Escala.

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà en indicadors i percentatges
(0 a 100%), total o parcials, en funció si s’han executat el conjunt de
projectes presentats anualment.
aportació econòmica de la Confraria de Pescadors/ aportació
ajuntament)*100 =%
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006).

Criteris d’accés – norma
reguladora:

SUBVENCIONS DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Ajuts per a joves estudiants de L’Escala que cursin un Cicle formatiu
de grau mitjà o modalitat de batxillerat que no s’imparteixi a l’Escala.
Subvenció en règim de concurrència competitiva.

Finançament:
Descripció:

Recursos propis
Atorgament d’ajuts econòmics individuals per al transport d’aquells
estudiants que cursin un cicle formatiu de grau mitjà o modalitat de
batxillerat que no s’imparteixi a l’Escala.

Objecte:

L’objecte és fomentar els estudis que permetin una formació i educació
integral als joves de l’Escala.

Funcions – Efectes:

Amb aquests ajuts es pretén incentivar que els joves del nostre
municipi continuïn amb la seva formació en el període post obligatori, i
conscients de les dificultats que aquests tenen al no impartir-se al
municipi de l’Escala un cicle formatiu de grau mitjà i/o alguna modalitat
de batxillerat.
Prestació de caràcter econòmic.

Tipologia de prestació:
Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte educatiu objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Joves de l’Escala que acreditin que han cursat un CFGM o bé
Batxillerat fora del municipi de l’Escala perquè no hi possibilitat de fer-
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lo en el mateix.
Edat de la població
destinatària:

Joves estudiants majors de 16 anys.

Avaluació:

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %

Criteris d’accés – norma
reguladora:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
Les Bases específiques reguladores i convocatòria que s’aprovin a
l’efecte.

5.- ÀREA DE SEGURETAT
Els eixos estratègics per l’àrea de seguretat de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en les
següents línies de subvencions:
a) Conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
Línia de subvenció:
Subvenció per Conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de l’Escala.
Modalitat de concessió:
Finançament:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics a l’Associació de Voluntaris per cobrir
les despeses que ocasionen els diferents serveis que presten,
segons el conveni de col·laboració que es signi a l’efecte.

Objecte:

La finalitat de la subvenció es poder cobrir el màxim d’esdeveniments
i serveis de control i ajuda als membres de la Policia Local.

Funcions – Efectes:

Funcions de vigilància d’espais públic, control de persones i
informació a les mateixes en grans esdeveniments, ajuda sobre
informació als diferents usuàries de la via, vianants, conductors, etc.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Participació econòmica per a la consecució d’un objectiu comú.

Situació de la població:

Població en general i situació o esdeveniments de grans
aglomeracions de persones i possibles despistament o pèrdua de
nens o persones més vulnerables.
A tota la població en general, però depenent de l’esdeveniment a
persones més vulnerables com poden ser nens petits i/o persones
grans.
Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el

Edat
de
destinatària:

la

població

Avaluació:
Criteris d’accés – norma
reguladora:

Ajuntament de l’Escala
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Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
La Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme.

6.- ÀREA DE PATRIMONI
Els eixos estratègics per l’àrea de patrimoni de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en les
següents línies de subvencions:
a)
b)
c)
d)
e)

Conveni amb l’Associació Cultural Pau Casals pel Festival de música clàssica.
Conveni amb el Centre d’Estudis Escalencs
Conveni amb l’Associació Catalana de Músics Eclèctics
Conveni amb l’Associació Cultural Amics del Cor Indika
Conveni amb la UdG per la Càtedra Víctor Català
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PAU CASALS

Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’Associació Cultural Pau Casals.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
cultura popular tradicional i activitats de difusió del patrimoni
immaterial.
Foment de les activitats realitzades pel teixit associatiu que vetllen
pel foment de la música, a través de les activitats realitzades pel teixit
cultura, especialment en l’àmbit de la música clàssica.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural i divulgació musical de l’obra dels grans autors
clàssics, a partir d’activitats musicals dedicades a públic en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

Avaluació:

la

població

Indicadors:
a) Nombre d’activitats musicals(especialment sardanes) realitzades
al llarg de l’any. Fins a 5 punts.
b) Activitats de caire formatiu no reglat sobre la música clàssica.
Fins a 5 punts.
c) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a
la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
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Criteris d’accés – norma
reguladora:

d) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB EL CENTRE D’ESTUDIS ESCALENCS
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb El Centre d’Estudis Escalencs.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.

Finançament:
Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
cultura popular tradicional i activitats de difusió del patrimoni material.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi; així com la difusió del patrimoni material.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir d’activitats de cultura popular tradicional
dedicades a públic en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
a) Número d’activitats obertes al públic realitzades i participació
dels interessats
b) Participació en activitats acadèmiques relacionades amb el
patrimoni català i escalenc.
c) Participació en l’edició de publicacions i divulgació audiovisual
del patrimoni escalenc.
d) Impactes positius en els mitjans de comunicació relacionats amb
el patrimoni local.
Aquests criteris s’avaluaran de 1 a 5 punts de menor a major grau de
compliment.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
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CONVENI ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚSICS ECLÈCTICS
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:
Objecte:

Funcions – Efectes:
Tipologia de prestació:
Forma de prestació:
Situació de la població:
Edat
de
destinatària:

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Subvencions per a la planificació, realització i difusió d’activitats de
música moderna i contemporània de grups d’àmbit local.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.
Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
musicals de música moderna i contemporània.
Foment de les activitats realitzades pel teixit associatiu que vetllen
pel foment de la música, a través de les activitats realitzades pel teixit
cultura, especialment en l’àmbit de la música moderna i
contemporània.
Difusió cultural i divulgació musical de l’obra dels joves intèrprets i
organització dels concerts dels grups musicals incipients de l’àmbit
local.
Prestació de caràcter econòmic.
Concessió de l’import necessari per cobrir la necessitat o els recursos
materials per satisfer-la.
Població en general.
Població en general, especialment músics i públic jove.
Indicadors:
a) Nombre d’activitats musicals(especialment concerts folk i pop)
realitzades al llarg de l’any. Fins a 5 punts.
b) Activitats de caire formatiu no reglat sobre la música actual. Fins
a 5 punts.
c) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a
la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
d) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEL COR INDIKA
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvenció per Conveni amb l’Associació Cultural Amics del Cor
Indika
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
cultura popular tradicional i activitats de difusió del patrimoni
immaterial.
Foment de les activitats realitzades pel teixit associatiu que vetllen

Objecte:
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Funcions – Efectes:
Tipologia de prestació:

pel foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a
través de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu
del municipi. Especialment en l’àmbit de la sardana i la música
tradicional.
Difusió cultural i promoció de la participació ciutadana a partir
d’activitats de cultura popular tradicional dedicades a públic en
general.
Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
a) Nombre d’activitats de cultura popular (especialment
sardanes) realitzades al llarg de l’any. Fins a 5 punts.
b) Activitats de caire formatiu no reglat sobre la música i la dansa
tradicional. Fins a 5 punts.
c) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a
la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
d) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB LA UDG PER LA CÀTEDRA VÍCTOR CATALÀ
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:
Objecte:

Funcions – Efectes:

Subvenció per Conveni amb la Universitat de Girona (UdG) per la
Càtedra Víctor Català.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.
Atorgament d’ajut econòmic per la promoció del patrimoni literari de
Víctor Català i en la transferència de la recerca i difusió del
coneixement en aquest àmbit.
Creació de la Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el Modernisme,
depenent de la UdG i amb doble seu, una de representativa al
municipi de l'Escala, de la qual l'Ajuntament d'aquesta localitat en
serà patró fundacional, i una d’operativa i corresponent a l’adscripció
a la Facultat de Lletres de la UdG.
- Fomentar i realitzar activitats i accions en l'àmbit del patrimoni literari
i dels estudis literaris i culturals que generin coneixement a partir dels
qual es millori la conservació, gestió i promoció del llegat de Víctor
Català.
- Organitzar formació especifica no reglada.
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Tipologia de prestació:

- Organitzar jornades de difusió, reflexió i debat.
- Editar publicacions que impulsin la transferència del coneixement.
- Transferir coneixement.
Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general i també públic especialitzat en l’àmbit literari.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
a) Número d’activitats obertes al públic realitzades i participació
dels interessats
b) Participació de la Càtedra en les activitats acadèmiques
relacionades amb Víctor Català
c) Participació en l’edició de publicacions i divulgació audiovisual de
l’obra de Víctor Català
d) Impactes positius en els mitjans de comunicació relacionats amb
l’obra de Víctor Català.
Aquests criteris s’avaluaran de 1 a 5 punts de menor a major grau
de compliment.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya.

7.- ÀREA DE CULTURA
Els eixos estratègics per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en les
següents línies de subvencions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Subvenció Beques primavera i tardor.
Conveni amb l’Associació “Avi Xaxu”.
Conveni amb l’Associació Jubilats “Jardí del Pedró”.
Conveni amb l’Associació Cultural l’Escalenc.
Conveni amb la Fundació Víctor Mora.
Conveni amb l’Associació Camp dels Pilans.
Conveni amb la Colla Gegantera de l’Escala.
Conveni amb el CER.
Altres ajuts.
Conveni amb l’Associació d’Amics de la Vela Llatina.
Conveni amb la Penya Blaugrana.
Ajuts carrosses carnaval: construcció, emmagatzematge i premis
Conveni amb l’Associació Batuscala.
Conveni amb l’Associació Skalamàgica.
Conveni amb l’Associació Untikesken.
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SUBVENCIÓ BECA INTERNACIONAL DE PRIMAVERA DE L’ESCALA
Línia de subvenció:

Subvencions per a artistes d’arts plàstiques i visuals, per fer una
estada a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries i rebre una
aportació econòmica.

Modalitat de concessió:

Subvenció en règim de concurrència competitiva.

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Els foment de les arts plàstiques i visuals a partir d’un ajut econòmic
i un ajut en espècie (estada a la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries).

Objecte:

L’Ajuntament de l’Escala (Girona, Catalunya) va crear aquesta beca
d’àmbit internacional adreçada a creadors i creadores del món de les
arts. Té com a finalitat fomentar per una plataforma d’expressió,
desenvolupament i pensament de l’art; l’estudi i la recerca en aquest
camp; potenciar la comunicació entre sensibilitats, cultures i
procedències geogràfiques diverses; promoure la divulgació de l’art
contemporani i, al mateix temps, dinamitzar l’entorn territorial
immediat en col·laboració amb l’artista resident.

Funcions – Efectes:

Els artistes seleccionats han d’exposar la seva obra a un dels
equipaments de l’Escala i han de fer donació d’una peça d’art pel fons
d’art de l’Ajuntament de l’Escala

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic i cessió de residència i espai de
treball

Forma de prestació:

Concessió d’un import i la cessió d’un espai (Casa Forestal de Sant
Martí d’Empúries) per a la realització del projecte artístic objecte de
la beca.

Situació de la població:

Beca internacional, adreçada a creadors d’arts plàstiques i visuals
d’arreu.

Edat
de
destinatària:

A partir dels 18 anys.

Avaluació:

la

població

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %
Indicadors:
- Nombre de projectes artístics presentats, amb especial incidència
dels projectes presentats per artistes internacionals. D'1 a 5 punts,
partint de la mitjana de projectes presentats els darrers anys
(exceptuant l'any 2020 i 2021 a causa de l'afectació de la Covid19)
- Dades estadístiques de visitants de les exposicions resultat del
treball de la Beca Artística de primavera de l'Escala. De 1 a 5
punts, en funció de l'espai expositiu adient al projecte artístic.
- Interès mediàtic del projecte presentat. De 1 a punts fent
seguiment del projecte als mitjans de comunicació i a les xarxes
socials locals i de l'àmbit artístic.
- Connexió del projecte artístic presentat amb l'hàbitat cultural de
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l'Escala: relació amb els artistes escalencs, treball artístic amb els
alumnes de primària i secundària dels centres d'ensenyament de
l'Escala. De 1 a 5 punts cada aspecte.
Criteris d’accés – norma
reguladora:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
Les Bases específiques reguladores i convocatòria que s’aprovin a
l’efecte.

SUBVENCIÓ BECA INTERNACIONAL DE TARDOR DE L’ESCALA
Línia de subvenció:

Subvencions pel foment de la recerca en els àmbits de les ciències
socials, econòmiques, patrimonials i el camp del patrimoni cultural,
incloent fer una estada a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries
i rebre una aportació econòmica.

Modalitat de concessió:

Subvenció en règim de concurrència competitiva.

Finançament:

Recursos propis

Descripció:

Els foment de la recerca social, cultural, econòmica i patrimonial de
l’Escala i el seu àmbit proper i d’influència, a partir d’un ajut econòmic
i un ajut en espècie (estada a la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries).

Objecte:

L’Ajuntament de l’Escala (Girona, Catalunya) crea aquesta beca
d’àmbit internacional adreçada a investigadors, persones i/o entitats,
que presentin un projecte de recerca per ampliar coneixements sobre
els àmbits socials, econòmics, culturals i patrimonials de l’Escala i el
seu àmbit d’influència.

Funcions – Efectes:

Els investigadors seleccionats han de presentar el treball resultant de
la seva recerca i dipositar-lo a l’Ajuntament de l’Escala.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic i cessió de residència i espai de
treball.

Forma de prestació:

Concessió d’un import i la cessió d’un espai (Casa Forestal de Sant
Martí d’Empúries) per a la realització de la recerca objecte de la beca.

Situació de la població:

Beca internacional, adreçada a investigadors de diferents disciplines
d’arreu.

Edat
de
destinatària:
Avaluació:

A partir dels 18 anys.

la

població

Aquesta línia de subvencions s’avaluarà d’acord amb l’aplicació del
següent índex: (Execució/Previsió)*100 = %
Indicadors:
- Document resultant de la recerca presentat a l’acabar la Beca.
- Publicacions en format paper i digital originats per la Beca durant
la seva realització i a la seva finalització.
- Interès mediàtic i social del projecte presentat.
- Connexió del projecte de recerca presentat amb l'hàbitat cultural,
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
social, econòmic i patrimonial de l'Escala.
Criteris d’accés – norma
reguladora:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
Les Bases específiques reguladores i convocatòria que s’aprovin a
l’efecte.

CONVENI AMB L’AGRUPACIÓ SARDANISTA ESCALENCA “AVI XAXU”
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvenció per Conveni amb l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi
Xaxu”.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la planificació, realització i difusió
d’activitats de cultura popular tradicional i del patrimoni immaterial.
Foment de les activitats realitzades pel teixit associatiu que vetllen
pel foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a
través de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu
del municipi. Especialment en l’àmbit de la sardana i la música
tradicional.
Difusió cultural i promoció de la participació ciutadana a partir
d’activitats de cultura popular tradicional dedicades a públic en
general.
Prestació de caràcter econòmic.

Objecte:

Funcions – Efectes:
Tipologia de prestació:
Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
e) Nombre d’activitats de cultura popular (especialment sardanes)
realitzades al llarg de l’any. Fins a 5 punts.
f) Activitats de caire formatiu no reglat sobre la música i la dansa
tradicional. Fins a 5 punts.
g) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
h) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CASAL DEL JUBILAT “JARDÍ DEL PEDRÓ”
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’Associació Casal del Jubilat “Jardí del
Pedró”

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la planificació i realització
d’activitats culturals i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general i especialment a la població no activa

Edat
de
destinatària:

Població en general i especialment a la població no activa

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

i) Nombre d’activitats de cultura popular realitzades al llarg de l’any.
Fins a 5 punts.
j) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
k) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
l) Interès cultural genera i interès cultural pel municipi. Fins a 5 punts
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESCALENC
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’Associació Cultural l’Escalenc.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització del butlletí Revista
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
l’Escalenc, per a la difusió de les activitats culturals, socials i entitats
de la vila.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió i divulgació cultural a partir de les activitats culturals, socials,
veïnals... etc. dedicades a públic en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

a) Interès cultural pel municipi; fins a 5 punts
b) Activitat que afavoreix el recull de testimonis i memòria oral de la
població. Fins a 5 punts.

Criteris d’accés – norma
reguladora:

c) Estabilitat i continuïtat del projecte en el temps; Difusió del nom
del municipi; fins a 5 punts
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA VÍCTOR MORA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb la Fundació privada Víctor Mora.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats i difusió
de la cultura popular tradicional i del patrimoni material.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir d’activitats de cultura popular tradicional
dedicades a públic en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:
Avaluació:

Població en general.

la

població

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
a) Número d’activitats obertes al públic realitzades i participació dels
interessats
b) Participació en activitats acadèmiques relacionades amb Víctor
Mora
c) Participació en l’edició de publicacions i divulgació audiovisual de
l’obra de Víctor Mora.
d) Impactes positius en els mitjans de comunicació relacionats amb
l’obra de Víctor Mora
Aquests criteris s’avaluaran de 1 a 5 punts de menor a major grau de
compliment.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CAMP DELS PILANS-LES CORTS
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvenció per Conveni amb l’Associació de veïns del Camp dels
Pilans-Les Corts.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d activitats culturals
i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general

Edat
de
destinatària:

Població en general

Avaluació:

la

població

a) Nombre d’activitats de cultura popular realitzades al llarg de l’any.
Fins a 5 punts.
b) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Criteris d’accés – norma
reguladora:

c) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
d) Interès cultural general; Interès cultural pel municipi, fins a 5 punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB LA COLLA GEGANTERA DE L’ESCALA I MÚSICS
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb la Colla Gegantera de l’Escala i Músics.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.

Finançament:
Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals
i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

a) Nombre d’activitats de cultura popular realitzades al llarg de
l’any. Fins a 5 punts.
b) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a
la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
c) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
d) Interès cultural general i interès cultural pel municipi. Fins a 5
punts
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

CONVENI AMB EL CENTRE ESPORTIU I RECREATIU “XAVIER VILANOVA”
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Subvenció per Conveni amb el Centre Esportiu i Recreatiu (CER)
“Xavier Vilanova”.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.
Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals
i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general

Edat
de
destinatària:

Població en general

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

a) Nombre d’activitats de cultura popular realitzades al llarg de l’any.
Fins a 5 punts.
b) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
c) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
d) Interès cultural general; Interès cultural pel municipi, fins a 5 punts.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

ALTRES AJUTS CULTURALS
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvencions per a la planificació, realització i/o difusió d’activitats de
promoció i difusió cultural puntuals, que són de nova creació i no
s’han pogut preveure en temps i forma.
Concessions directes de caràcter discrecional i excepcional.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització i/o difusió
d’activitats de promoció i /o difusió cultural que es realitzen de manera
puntual.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Objecte:

Promoció de les festes populars, la cultura popular tradicional, a
través de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu
del municipi.

Funcions – Efectes:

Donar suport a les entitats i associacions que de manera puntual
plantegen una proposta o projecte específic, relacionat habitualment
en commemoracions i/o centenaris.
Prestació de caràcter econòmic.

Tipologia de prestació:
Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

a)
b)
c)
d)

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Especificitat i originalitat de l’activitat o el programa presentat
Índex de participació del públic en els actes programats
Impacte en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Trajectòria de l’entitat: es valorarà la seva participació en les
activitats del municipi; Grau suficient del projecte, claredat i
qualitat dels objectius i les activitats.

Valorant de l’1 (poc) a 5 (molt) els següents ítems proposats
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA VELA LLATINA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’Associació d’Amics de la Vela Llatina.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals
i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Activitat cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Edat
de
destinatària:

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Població en general
Indicadors:
a) nombre d’assistent a la celebració de la festa en relació al nombre
d’aforament del lloc de celebració de la mateixa. % resultant.
b) Fixant els següents indicadors d’avaluació: Valorant de l’1 (poc) a
5 (molt) els següents ítems: Interès cultural general; Interès
cultural pel municipi; Activitat que afavoreix la integració, la
solidaritat, l’atenció a la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les
relacions intergeneracionals,
c) es valorarà la seva participació en altres activitats del municipi;
d) Fixant els següents indicadors d’avaluació: Valorant 1 (= sí) o 2
(=no) els següents ítems: Dèficit d’activitats anàlogues en el
municipi (proposta que complementa aspectes de l’oferta cultural
municipal)
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB LA PENYA BLAUGRANA DE L’ESCALA I COMARCA
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvenció amb Conveni amb la Penya Blaugrana de l’Escala i
Comarca.
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals
i festives.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

Avaluació:

la

població

a) Nombre d’activitats de cultura popular (realitzades al llarg de l’any)
Fins a 5 punts.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Criteris d’accés – norma
reguladora:

b) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
c) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

SUBVENCIONS CARNAVAL-CONSTRUCCIÓ EMMAGATZEMATGE I PREMIS
Línia de subvenció:

Subvencions derivades de la festa de carnaval.

Modalitat de concessió:

Concessions directes previstes nominativament al pressupost
mitjançant conveni de col·laboració amb la Comissió de Carnaval “La
Farandola” i les bases annexes al conveni.
Recursos provinents de l’ajuntament.

Finançament:
Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització, creació i
construcció de les carrosses de Carnaval; per a l’emmagatzematge
d’aquelles carrosses que no tenen espai en la nau municipal
adquirida per a aquest servei; per premis, etc.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

Avaluació:

la

població

a) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
b) Interès cultural general; Interès cultural pel municipi; Caire
innovador i creatiu; Fins a 5 punts
c) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi (proposta que
complementa aspectes de l’oferta cultural municipal); Projecte
promogut conjuntament per més d’una entitat i que afavoreix el
treball en xarxa associatiu; Estabilitat i continuïtat del projecte en
el temps; Difusió del nom del municipi.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, les
bases annexes al conveni, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa (RD
887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment
de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ BATUSCALA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’Associació Batuscala.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’ajuntament.

Finançament:
Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
cultura popular tradicional i activitats de difusió musical.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir d’activitats de cultura popular tradicional
dedicades a públic en general.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

a) Nombre d’activitats de cultura popular (realitzades al llarg de
l’any) Fins a 5 punts.
b) Activitats de caire formatiu no reglat sobre la música tradicional.
Fins a 5 punts.
c) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a
la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
d) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
e) es valorarà la seva participació en les activitats del municipi;
f) Difusió del nom del municipi
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ SKALAMÀGICA
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Línia de subvenció:

Subvenció amb Conveni amb l’Associació Skalamàgica.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats culturals
i festives de la campanya de Nadal i Reis.
Foment de les festes populars i la cultura popular tradicional, a través
de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del
municipi.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir de les activitats culturals dedicades a públic
familiar, i en general a l’infantil.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

e) Nombre d’activitats de cultura popular realitzades al llarg de l’any.
Fins a 5 punts.
f) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la
diversitat,
la
igualtat
d’oportunitats,
les
relacions
intergeneracionals. Fins a 5 punts.
g) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi de manera que
complementen aspectes de l’oferta cultural municipal. Fins a 5
punts
h) Interès cultural general i interès cultural pel municipi. Fins a 5 punts
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI ASSOCIACIÓ UNTIKESKEN – AMICS MUSEU D’EMPÚRIES
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvencions per a la promoció, divulgació i difusió d’activitats
culturals i patrimonials relacionades amb el jaciment arqueològic
d’Empúries
Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats de
difusió del patrimoni arqueològic i cultural.
Foment de les activitats realitzades pel teixit associatiu i promoció del
coneixement del jaciment d’Empúries i la cultura clàssica.

Objecte:

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Funcions – Efectes:

Difusió cultural a partir d’activitats de difusió i divulgació del que es
relacioni amb el patrimoni i la cultura clàssica.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió de l’import necessari per cobrir la necessitat o els recursos
materials per satisfer-la.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:
Avaluació:

Població en general.

la

població

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Indicadors:
a) Número d’activitats obertes al públic realitzades i participació
dels interessats
b) Activitats acadèmiques relacionades amb el jaciment
arqueològic d’Empúries.
c) Activitats de promoció de la cultura clàssica, d’origen hel·lènic i
llatí.
d) Impactes positius en els mitjans de comunicació relacionats amb
el patrimoni arqueològic local.
e) Aquests criteris s’avaluaran de 1 a 5 punts de menor a major grau
de compliment.
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

8.- ÀREA D’ESPORTS
Els eixos estratègics per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en les
següents línies de subvencions:
a)
b)
c)
d)
e)

Altres subvencions
Conveni amb el Futbol Club l’Escala
Conveni amb el Club Ciclista Esquenapelats
Conveni amb el CER-Tennis de taula
Conveni amb el Club Bàsquet l’Escala

ALTRES SUBVENCIONS ESPORTIVES
Línia de subvenció:
Modalitat de concessió:

Subvencions per a la realització d’activitats, promoció i difusió en
l’àmbit esportiu, que siguin de nova creació o de caràcter
extraordinari.
Concessions directes de caràcter discrecional i excepcional.

Finançament:

Recursos provinents de l’ajuntament.

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats,
promoció i difusió en l’àmbit esportiu, que siguin de nova creació, de
caràcter extraordinari o puntual.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Objecte:

Promoció de l’activitat esportiva en general.

Funcions – Efectes:

Donar suport a les entitats i associacions que de manera puntual
plantegen una proposta o projecte específic, relacionat habitualment
en commemoracions i/o centenaris. Així com a esportistes individuals
dels municipi de rellevància.
Prestació de caràcter econòmic.

Tipologia de prestació:
Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte/activitat objecte
de la subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat
de
destinatària:

Població en general.

la

població

Avaluació:

a)
b)
c)
d)

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Especificitat i originalitat de l’activitat o el programa presentat.
Índex de participació del públic en els actes programats.
Impacte en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Trajectòria de l’entitat: es valorarà la seva participació en les
activitats del municipi; Grau suficient del projecte, claredat i
qualitat dels objectius i les activitats.
e) Trajectòria professional.
Valorant de l’1 (poc) a 5 (molt) els següents ítems proposats
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB EL FUTBOL CLUB L’ESCALA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb el Futbol Club l’Escala

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos propis.

Descripció:

Finançament de les despeses destinades al foment i al
desenvolupament dels programes d’aprenentatge i competició del
Futbol Club L’Escala.

Objecte:

L’objectiu principal és promoure i desenvolupar la cultura física i
esportiva dins de l’àmbit municipi amb el futbol com a eina
fonamental.
Cal fomentar i desenvolupar la promoció d’activitats esportives
mitjançant aquesta modalitat esportiva, dinamitzar l’esport federat i
fomentar iniciatives de caràcter esportiu d’integració social.

Funcions - Efectes:

Mitjançant aquesta modalitat esportiva i amb la escola d’aprenentatge
del Futbol Club L’Escala, volem potenciar i fomentar els hàbits
esportius saludables per aconseguir una millora en la qualitat de vida
de la població.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Fomentar el concepte esport i salut, temps lliure i d’oci.
Potenciar la integració social en l’esport.
Potenciar el projecte esportiu del club.
Fomentar la promoció del futbol de base.
Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat de la població
destinatària:

Majoritàriament per a nens i nenes de 4 a 18 anys. Població activa
en general.

Avaluació:

(75%) - Valoració del grau suficient de la qualitat de desenvolupament
del projecte, claredat i qualitat dels objectius i les activitats portades
a terme, tenint en compte els següents aspectes:
- Progressió i millora de les capacitats tècniques, tàctiques, físiques i
psicològiques del futbol, segons correspon a cada franja d’edat
formativa.
- Potenciar la funció integradora i de cohesió social del futbol facilitant
l'accés de tots els nens i nenes.
- Formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les
regles de joc.
- Donar a conèixer, als nens i nenes, els valors dels hàbits alimentaris
saludables mitjançant la pràctica esportiva..
(5%) - Cens d’esportistes federats i/o inscrits en el Consell Esportiu
de l’Alt Empordà i/o Federació Catalana de Futbol.
(5%) - Nivell de competició dels equips del club (comarcal, provincial,
nacional i internacional). Interès esportiu i promoció del nom del
municipi.
(5%) - L’ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a
subvencionar. Si es disposa de pàgina web o blog i ús de les xarxes
socials.
(5%) - Es valorarà la participació del club en les activitats del municipi,
i la col·laboració en esdeveniments organitzats des de l’Àrea
d’Esports.
(5%) - Promoció d’activitats que fomentin l’atenció a la diversitat, la
sostenibilitat, el respecte al medi i el treball amb persones amb
discapacitat.

Criteris d’accés,
norma reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera

CONVENI AMB EL CLUB CICLISME ESQUENAPELATS DE L’ESCALA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb el Club Ciclisme Esquenapelats de
l’Escala.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos propis.

Descripció:

Finançament de les despeses destinades al desenvolupament dels
programes d’aprenentatge i de la competició esportiva del Club
Ciclista de L’Escala.

Objecte:

L’objectiu principal és promoure i desenvolupar la cultura física i
esportiva dins de l’àmbit municipal amb el ciclisme com a eina
principal.
Cal fomentar i desenvolupar la promoció d’activitats esportives,
mitjançant aquesta modalitat esportiva, dinamitzar l’esport federat i
fomentar iniciatives de caràcter esportiu d’integració social.

Funcions - Efectes:

Mitjançant la seva escola esportiva, volem potenciar i fomentar els
hàbits esportius saludables per aconseguir una millora en la qualitat
de vida de la població.
Fomentar el concepte esport i salut, temps lliure, oci.
Potenciar la integració social en l’esport.
Fomentar la promoció del ciclisme de base.
Potenciar el projecte esportiu del club.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat de la població
destinatària:

Majoritàriament per a nens i nenes de 4 a 18 anys. Població activa
en general.

Avaluació:

(75%) - Valoració del grau suficient de la qualitat de desenvolupament
del projecte, claredat i qualitat dels objectius i les activitats portades
a terme, tenint en compte els següents aspectes:
- Progressió i millora de les capacitats tècniques, tàctiques, físiques i
psicològiques del ciclisme segons correspon a la franja d’edat
formativa.
- Potenciar la funció integradora i de cohesió social del ciclisme
facilitant l'accés de tots els nens i nenes.
- Formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les
regles competitives.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

- Donar a conèixer, als nens i nenes, els valors dels hàbits alimentaris
saludables mitjançant la pràctica del ciclisme
(5%) - Cens d’esportistes federats, inscrits en el Consell Esportiu,
entitats esportives oficials o de la Federació Catalana de Ciclisme.
(5%) - Nivell de competició dels equips del club (comarcal, provincial,
nacional i internacional). Interès esportiu i promoció del nom del
municipi.
(5%) - L’ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a
subvencionar. Si es disposa de pàgina web o blog i ús de les xarxes
socials.
(5%) - Es valorarà la participació del club en les activitats del municipi,
i la col·laboració en esdeveniments organitzats des de l’Àrea
d’Esports.
(5%) - Promoció d’activitats que fomentin l’atenció a la diversitat, la
sostenibilitat, el respecte al medi i el treball amb persones amb
discapacitat.
Criteris d’accés,
norma reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

CONVENI AMB EL CER - TENNIS TAULA DE L’ESCALA
Línia de subvenció:

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Escala i el Centres
Esportiu i Recreatiu (CER) - Tennis Taula de L’Escala, per la
promoció de la pràctica esportiva al municipi.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos propis.

Descripció:

Finançament de les despeses destinades al desenvolupament dels
programes d’aprenentatge i de competició del CER Tennis Taula
L’Escala.

Objecte:

L’objectiu principal és promoure i desenvolupar la cultura física i
esportiva dins de l’àmbit municipal amb el tennis taula com a eina
principal, durant l’any 2021 (temporada 2020-2021).
Cal fomentar i desenvolupar la promoció d’activitats esportives,
mitjançant aquesta modalitat esportiva, dinamitzar l’esport federat i
fomentar iniciatives de caràcter esportiu d’integració social.
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Funcions - Efectes:

Mitjançant la seva escola esportiva, volem potenciar i fomentar els
hàbits esportius saludables per aconseguir una millora en la qualitat
de vida de la població.
Fomentar el concepte esport/salut, temps lliure i d’oci.
Fomentar la promoció del tennis taula de base.
Potenciar el projecte esportiu del club.
Potenciar la integració social en l’esport.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat de la població
destinatària:

Majoritàriament per a nens i nenes de 4 a 18 anys. Població activa
en general.

Avaluació:

(75%) - Valoració del grau suficient de la qualitat de desenvolupament
del projecte, claredat i qualitat dels objectius i les activitats portades
a terme, tenint en compte els següents aspectes:
- Progressió i millora de les capacitats tècniques, tàctiques, físiques i
psicològiques del tennis taula segons correspon a la franja d’edat
formativa.
- Potenciar la funció integradora i de cohesió social del Tennis Taula
facilitant l'accés de tots els nens i nenes.
- Formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les
regles de joc.
- Donar a conèixer, als nens i nenes, els valors dels hàbits alimentaris
saludables mitjançant la pràctica del tennis taula.
(5%) - Cens d’esportistes federats i/o inscrits en el Consell Esportiu
de l’Alt Empordà i/o Federació Catalana de Tennis Taula.
(5%) - Nivell de competició dels equips del club (comarcal, provincial,
nacional i internacional). Interès esportiu i promoció del nom del
municipi.
(5%) - L’ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a
subvencionar. Si es disposa de pàgina web o blog i ús de les xarxes
socials.
(5%) - Es valorarà la participació del club en les activitats del municipi,
i la col·laboració en esdeveniments organitzats des de l’Àrea
d’Esports.
(5%) - Promoció d’activitats que fomentin l’atenció a la diversitat, la
sostenibilitat, el respecte al medi i el treball amb persones amb
discapacitat.

Criteris d’accés,

Aquesta subvenció es

regirà pel corresponent

conveni de

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

norma reguladora:

col·laboració signat entre l’associació CER Tennis l’Escala i
l’Ajuntament de l’Escala i d’acord amb l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre General de Subvencions.

CONVENI AMB EL CLUB BÀSQUET L’ESCALA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb el Club Bàsquet L’Escala.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.

Finançament:

Recursos propis.

Descripció:

Finançament de les despeses destinades al desenvolupament dels
programes d’aprenentatge i de la competició esportiva del Club
Bàsquet L’Escala.

Objecte:

L’objectiu principal és promoure i desenvolupar la cultura física i
esportiva dins de l’àmbit municipal amb el bàsquet com a eina
principal, durant l’any 2021 (temporada 2020-2021).
Cal fomentar i desenvolupar la promoció d’activitats esportives,
mitjançant aquesta modalitat esportiva, dinamitzar l’esport federat i
fomentar iniciatives de caràcter esportiu d’integració social.

Funcions - Efectes:

Mitjançant la seva escola esportiva, volem potenciar i fomentar els
hàbits esportius saludables per aconseguir una millora en la qualitat
de vida de la població.
Fomentar el concepte esport i salut, temps lliure, oci.
Potenciar la integració social en l’esport.
Fomentar la promoció del bàsquet de base.
Potenciar el projecte esportiu del club.

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic.

Forma de prestació:

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció.

Situació de la població:

Població en general.

Edat de la població
destinatària:

Majoritàriament per a nens i nenes de 4 a 18 anys. Població activa
en general.
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Avaluació:

(75%) - Valoració del grau suficient de la qualitat de desenvolupament
del projecte, claredat i qualitat dels objectius i les activitats portades
a terme, tenint en compte els següents aspectes:
- Progressió i millora de les capacitats tècniques, tàctiques, físiques i
psicològiques del bàsquet, segons correspon a la franja d’edat
formativa.
- Potenciar la funció integradora i de cohesió social del bàsquet
facilitant l'accés de tots els nens i nenes.
- Formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les
regles de joc.
- Donar a conèixer, als nens i nenes, els valors dels hàbits alimentaris
saludables mitjançant la pràctica del bàsquet.
(5%) - Cens d’esportistes federats i/o inscrits en el Consell Esportiu
de l’Alt Empordà i/o Federació Catalana de Bàsquet.
(5%) - Nivell de competició dels equips del club (comarcal, provincial,
nacional i internacional). Interès esportiu i promoció del nom del
municipi.
(5%) - L’ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a
subvencionar. Si es disposa de pàgina web o blog i ús de les xarxes
socials.
(5%) - Es valorarà la participació del club en les activitats del municipi,
i la col·laboració en esdeveniments organitzats des de l’Àrea
d’Esports.
(5%) - Promoció d’activitats que fomentin l’atenció a la diversitat, la
sostenibilitat, el respecte al medi i el treball amb persones amb
discapacitat.

Criteris d’accés,
norma reguladora:

Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006) i, la Llei 25/2015, de 30 de juliol,
del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

9.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Els eixos estratègics per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Escala s’agrupen en
les següents línies de subvencions:
a)
b)
c)
d)
e)

Ajuts urgència social
Ajuts estudis i beques menjador
Subvencions IBI habitatge lloguer social
Conveni amb l’escola l’Esculapi
Conveni amb Càritas Diocesana de Girona
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AJUTS URGÈNCIA SOCIAL
Línia de subvenció:

Suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social

Modalitat de concessió:

Concessió directa per motius d’urgència social.

Finançament:

Recursos Propis de l’Ajuntament

Descripció:

Atorgament d’ajuts econòmics individuals i/o familiars a persones i/o
famílies necessitades del municipi de l’Escala que presenten situació
de risc o d’urgència socio-econòmica.
Afavorir que es puguin cobrir les necessitats bàsiques i/o d’altres
aspectes que puguin necessitar les persones i/o famílies mes
vulnerables.

Objecte:

Funcions – Efectes:

Respondre a les demandes i cobrir les necessitats de les famílies
mes vulnerables del municipi a partir del lliurament d’ajuts dineraris
en relació a diversos conceptes contemplats en el reglament de
serveis socials.

Tipologia de prestació:
Forma de prestació:

Situació de la població:

Edat
de
destinatària:

la

població

Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Millorar l’autonomia personal i l’atenció en situacions
socioeconòmiques desfavorides en situacions puntuals de caràcter
extraordinari.
Prestació econòmica de caràcter social
Concessió de l’import necessari per cobrir la necessitat puntual i
urgent o els recursos materials per satisfer-la, bé directament, bé a
través de pagar a l’empresa subministradora del servei o bé
mitjançant el pagament directa.
Població que es troba en una situació de dificultat socioeconòmica, i
per la qual els ajuts són necessaris per tal de contenir o evitar
l’empitjorament de la situació
Famílies que per les seves condicions socioeconòmiques necessiten
suport extraordinari i/o puntual en la cobertura de les seves
necessitats.
Població en general
Implica la presentació de la documentació relativa a la situació socioeconòmica i familiar, obertura d’expedient i la valoració a través d’un
informe dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials que valoren la
necessitat i procedència de atorgar o denegar l’ajut sol·licitat.
Una vegada valorat, la proposta s’eleva a la Junta de Govern per la
seva aprovació o denegació.
Nombre d’ajuts socials sol·licitats, concedits i/o denegats.
Nombre de famílies i persones beneficiaries dels ajuts
Nombre d’ajuts concedits segons tipologia o modalitat
Estadística respecta als anys anteriors.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, i normativa interna
del servei.
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SUBVENCIONS ESTUDIS I BEQUES MENJADOR
Línia de subvenció:

Subvencions per el menjador escolar d’educació infantil i primària
dels centres educatius de l’Escala.

Modalitat de concessió:

Subvenció en règim de concurrència competitiva.

Finançament:

Recursos propis provinents de l’Ajuntament.

Descripció:

Ajuts individuals de menjador escolar, per al curs escolar, que podran
complementar els atorgats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Son ajuts adreçats a les famílies vulnerables que resideixen i estan
escolaritzades a l’Escala.

Objecte:

Facilitar recursos a les famílies necessitades per assistir al menjador
escolar a través dels ajuts que s’estableixen a les bases reguladores
de la convocatòria de subvencions aprovades per la Corporació
municipal.
Facilitar als infants de les famílies més vulnerables, que tinguin la
possibilitat d’assistir al menjador escolar i garantir l’àpat de dinar als
seus fills, independentment de si utilitzen o no el transport escolar.

Funcions – Efectes:

Tipologia de prestació:

Prestació de caràcter econòmic

Forma de prestació:

Concessió de l’import necessari per cobrir la necessitat.

Situació de la població:

Població que es troba en una situació de dificultat socioeconòmica, i
per la qual els ajuts són necessaris per tal de contenir o evitar
l’empitjorament de la situació / Alumnat resident a l’Escala que estan
matriculats en centres públics dels municipi i que cursen
l’ensenyament infantil i primari.
Entre 3 i 14 anys

Edat
de
destinatària:

la

població

Avaluació:

Número de sol·licituds
aprovades

presentades

/Número

de sol·licituds

% de cobertura de les sol·licituds amb la partida pressupostària
destinada a la finalitat
Número de sol·licitants que tenen gestionada/aprovada ajuda de
menjador escolar del CCAE

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Nombre de sol·licituds que podien haver tramitat ajut del CCAE i no
ho van fer.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, i normativa interna
del servei.
Les Bases específiques i convocatòria reguladores aprovades a
l’efecte.

SUBVENCIONS IBI HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL
Línia de subvenció:

Subvencions adreçada a propietaris de pisos que els posen a
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Modalitat de concessió:
Finançament:
Descripció:

Objecte:
Funcions – Efectes:
Tipologia de prestació:
Forma de prestació:
Situació de la població:
Edat
de
destinatària:
Avaluació:

la

població

Criteris d’accés – norma
reguladora:

disposició de l’Ajuntament per al seu Lloguer social al municipi de
l’Escala.
Concessió directa, a partir de la signatura del contracte privat de
lloguer i la presentació de la sol·licitud.
Recursos propis
Atorgament d’una subvenció a persones que ofereixen un habitatge
per al seu lloguer social al municipi de l’Escala a fi i efecte de cobrir
les demandes d’habitatge derivades des de la Mesa d’emergències
de la Generalitat de Catalunya
Subvencionar el 100% de l’import de l’IBI als propietaris d’habitatges
que signin un contracte amb l’Ajuntament de l’Escala per un immoble
destinat a lloguer social.
Incentivar l’oferiment d’habitatges per al lloguer social amb la finalitat
de cobrir les necessitats municipals.
Prestació econòmica de caràcter social.
Concessió de l’import necessari per cobrir el 100% de l’import de l’IBI
de l’habitatge social.
Població en general propietària d’habitatge que es vulgui destinar a
habitatge social.
Població major d’edat.
Disponibilitat d’habitatge i necessitat de pisos de lloguer social al
municipi.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB L’ESCOLA L’ESCULAPI
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni amb l’escola “L’Esculapi” de l’Escala

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos propis provinents de l’Ajuntament.

Finançament:
Descripció:
Objecte:

Funcions – Efectes:

Atorgament de una subvenció per projectes socioeducatius adreçat
als estudiants (i els seus progenitors) que presenten major
vulnerabilitat socioeconòmica del centre educatiu
Desenvolupament del projecte socioeducatiu (Banc d’Hores” en els
termes que s’estableix al Conveni entre el centre escolar “L’Esculapi”
i l’Ajuntament de l’Escala.
 Promoure la igualtat d’oportunitats entre els alumnes de l’Escola
“L’Esculapi”.
 Contribuir a millorar la integració dels menors de les famílies més
vulnerables, al poder participar de totes les activitats que organitza
el centre
 Afavorir un vincle de reciprocitat i col·laboració entre els
progenitors dels alumnes que participen del projecte i el centre
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educatiu, el qual repercutirà no només en els seus propis fills sinó
en tots els alumnes.
 Contribuir a millorar la percepció del centre escolar com d’un espai
del qual tots son responsables de mantenir en condicions, tant per
part dels alumnes com de les famílies.
 Fomentar noves sinergies en la col·laboració i coordinació entre
l’Ajuntament i l’Escola “L’Esculapi”.
 Establir els mecanismes per a la coordinació i treball en xarxa dels
professionals d’ambdues entitats. Revisar els circuits de treball, si
s’escau.
Prestació de caràcter econòmic

Tipologia de prestació:
Forma de prestació:
Situació de la població:
Edat
de
destinatària:

la

població

Concessió d’un import per a la realització del projecte objecte de la
subvenció/ Participació econòmica per a la consecució d’un objectiu
comú entre el centre educatiu i els serveis socials municipals.
Infants en edat escolar que cursen infantil o primària en centres
educatius del municipi, procedents de famílies que es troben en
situació de risc i/o vulnerabilitat.
Infants de 4 a 12 anys i els seus progenitors.


Avaluació:

Criteris d’accés – norma
reguladora:

Nombre de infants i famílies proposades per el centre per
participar del projecte
 Nombre de infants beneficiaris que han participat i s’han
beneficiat del projecte
 Nombre de famílies i familiars participants.
 Nombre d’activitats realitzades i volum d’hores fetes
En l’àmbit qualitatiu:
 Valoració del projecte feta per els responsables del centre
educatiu, les famílies i els infants que han participat al projecte.
 Valoració dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials
 Grau de Compliment dels objectius i activitats proposades
Es regirà pel conveni de col·laboració que es signi a l’efecte, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament
que la desenvolupa (RD 887/2006).

CONVENI AMB CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
Línia de subvenció:

Subvenció per Conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de
Girona.

Modalitat de concessió:

Concessió directa prevista nominativament al pressupost mitjançant
conveni de col·laboració.
Recursos provinents de l’Ajuntament.

Finançament:
Descripció:
Objecte:
Funcions – Efectes:

Atorgament d’un import destinat a ajudar a finançar diferents serveis
socials bàsics que presta Càritas Diocesana de Girona als habitants
del municipi de l’Escala.
Subvenció per fomentar i desenvolupament programes i ajuts que
realitza Càritas Diocesana de Girona al municipi de l’Escala.
Afavorir l’atenció i el benestar social del ciutadans de l’Escala que es
trobin en una situació socioeconòmica vulnerable per tal de millorar
la seva qualitat de vida.

