Pla estratègic de subvencions 2018-2020
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

Preàmbul
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol
dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, l ’ execució i l ’ avaluació de les
polítiques socials que té encomanades.
Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la
normativa referent a l’estabilitat pressupostària (Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera), és necessari traslladar els seus principis rectors als
diferents components del pressupost municipal.
El pla estratègic de subvencions constitueix 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 a 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 té en compte
el principi de transparència, com un dels seus principis rectors
En compliment de les esmentades normes, les Administracions Públiques han de publicar, entre
d’altres extrems, l’import, l ’ objectiu o les finalitat i els beneficiaris de les subvencions i ajuts
públics concedits.
Per tal d’incrementar els nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública relativa a
les subvencions, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions que
introdueix amb caràcter previ i de forma plurianual, una connexió entre objectius i els
efectes que es pretenen aconseguir, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.
La naturalesa del pla estratègic de subvencions és 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 Cassà de la Selva, sense incidència directa, ni en drets ni obligacions de les
possibles entitats i/o persones beneficiàries. La seva efectivitat queda condicionada a
l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la
disponibilitat pressupostària de cada exercici.
L’aprovació del pla estratègic de subvencions no suposa, en conseqüència, cap tipus de dret a favor
de potencials entitats i/o persones beneficiàries, les quals, no podran exigir, ni indemnitzacions ni
compensacions en el cas que el pla no es desenvolupi en els termes previstos. En qualsevol cas, el
pla estratègic de subvencions és una guia que, dins del marc normatiu preestablert, fixa la línia a
seguir per la corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general.
El pla estratègic esdevé un eina efectiva i dinàmica per tal d’establir un sistema de seguiment, de
control i d’avaluació d’objectius desitjats. En el cas que els resultats no siguin els esperats o els
recursos invertits esdevinguin inadequats, les diferents línies del pla es podran modificar o
substituir per d’altres més eficaces i/o eficients.
El Pla Estratègic de Subvencions recull els principis generals i inspiradors que regulen la
concessió de subvencions i la seva justificació. Per altra banda, també esdevé un instrument
d’avaluació que ha de permetre el perfeccionament dels programes establerts, la correcció de
desviacions i establiment, si s’escau, de noves línies d’actuació.
Tot això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer front a
situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir associades a la situació
econòmica actual i/o futura. Per altra banda, aquest Pla Estratègic de Subvencions aspira a ser el
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nexe d’unió entre la fase d’assignació dels recursos públics i la fase d’execució de les
polítiques socials per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en l’assoliment dels objectius fixats, així com
eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla Estratègic de Subvencions
serà necessària la consignació pressupostària corresponent en el Pressupost Municipal anual i
quedarà condicionada al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Per tant, mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal
bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que
disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà 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, que es
supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”.
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, estableix en el seu article 10.1 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”
La normativa local, en matèria de subvencions concedides per l’Ajuntament de Cassà de l selva, és
la següent:
 L’Ordenança general de subvencions.
 Les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada exercici.
El present Pla Estratègic de Subvencions té una primera part dispositiva genèrica i estàtica, que
serveix a la seva projecció plurianual, 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 2018, i que anirà variant a mida que
transcorrin els exercicis que comprèn aquest Pla.
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Disposicions Generals
Article 1. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per a la seva
consecució.
L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al període 20182020 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 (Bases reguladores) o en el conveni regulador o
resolució de concessió.
Article 2. Principis
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva es realitzarà d’acord
amb els següents principis:
 Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i
permetran el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques socials.
 Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la
subvenció.
 Objectivitat, igualtat i no discriminació.
 Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada
programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o
pressupostàries establertes.
Article 3. Naturalesa jurídica
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva té caràcter programàtic i
el seu contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial beneficiari podrà
exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis
termes.
Article 4. Àmbit d’aplicació
El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, entenent-se com a tals, totes les disposicions dineràries realitzades per l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els següents
requisits:
 Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
 Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una
activitat d'utilitat pública, interès social o de promoció d'una finalitat pública.
 Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un dels requisits següents:
o Execució d'un projecte
o Realització d'una activitat
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o Adopció d'un comportament singular (ja realitzat o per desenvolupar)
o Concurrència d'una situació concreta
establerts)

(el beneficiari haurà de complir certs requisits

Article 5. Modalitats de concessió
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla Estratègic de Subvencions són els següents:
 En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de
subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades
conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria.
 Concessió directa, en els casos següents:
o Previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Les
modificacions pressupostàries realitzades que tinguin per objecte establir subvencions
nominatives comportaran l’obligació de modificar el present Pla estratègic, havent-se de
definir expressament les finalitats, els objectius i el control de cadascuna d’elles.
o Les que vinguin imposades per normes de rang legal.
o Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
seva convocatòria pública.
Article 6. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions
És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions en règim de concurrència
competitiva la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els pressupost
municipal anuals, l’aprovació de les seves bases reguladores, la seva convocatòria i la
corresponent resolució de concessió.
En el cas de subvencions de concessió directa serà requisit bàsic la seva consignació
pressupostària, la sol·licitud de la mateixa i la seva corresponent resolució de concessió o conveni
regulador.
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 7. Beneficiaris i matèries respecte les que s’establiran subvencions
L’Ajuntament de Cassà de la Selva concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o a
través de resolucions de concessió o de la signatura de convenis de col·laboració, a favor de
persones, associacions o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització
d’activitats d’utilitat pública o interès social per a promoure la consecució de fins públics
atribuïts a la competència local.
Les matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions són:
Cultura

Serveis Educatius

Serveis Socials i Ciutadania

Promoció Econòmica

Serveis Esportius

Medi Ambient
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Article 8. 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 s’entendrà
modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà
mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en
matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i informant
de la finalitat, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment.
Article 9. 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 per a 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
més eficaces i eficients o podran ser eliminades.
Article 10. Entrada en vigor
El present Pla es sotmetrà a informació pública, amb publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, en un termini de 15 dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions. Si no s’haguessin presentat al·legacions dins del
termini indicat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense requerir l’adopció d’un
nou acord.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva serà vigent durant el
període 2018-2020 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
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Annex I- Quadre resum d’objectius estratègics

CULTURA

ÀREA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

PROGRAMES

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

Col·labrar a fomentar la cultura popular i tradicional catalana promoguda per
entitats del municipi.

Promoció cultural

Concessió directa

6.500,00 €

Fomentar l'activitat de les entitats cultural del municipi.

Subvencions a entitats
Concessió directa
de caràcter cultural

5.000,00 €

CAPÍTOL CREDIT INICIAL

Protegir i promocionar la sardana com a manifestació cívica i fet social i cultural de
participació comunitària que ajuda a reforçar la cohesió i el sentit de pertinença a la Promoció cultural
comunitat.

Concessió directa

9.670,00 €

Protegir i promocionar activiats tradicionals com les cercaviles i trobades
geganters

Promoció cultural

Concessió directa

6.370,00 €

Apropar la progrmació de curtmetratges i mostres d'animació a la població

Promoció cultural

Concessió directa

6.000,00 €

Programació i organització de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà

Promoció cultural

Concessió directa

5.500,00 €

Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat de la música clàssica des d'una
Promoció cultural
vessant pedagògica

Concessió directa

5.100,00 €

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultural esportiva , la seva
Promoció cultural
divulgació i pràctica de l'excurionisme i l'atletisme a diferents punts de la geografia .

Concessió directa

6.420,00 €

Generar un espai de trobada per les persones amants de la música i el cant de
forma pemanent

Promoció cultural

Concessió directa

2.300,00 €

Promocionar la gastronomia local

Promoció cultural

Concessió directa

2.000,00 €

Ensenyament del llenguatge i la cultura cinematogràfica entre el col·lectiu de joves
del municipi

Promoció cultural

Concessió directa

2.400,00 €

Potenciar activitats d'ensenyament que permentin aprendre diferents valors a partir
Promoció cultural
de les premisses de l'escoltisme.

Concessió directa

3.000,00 €

Fomentar les activitats respectuoses i sostenibles en un entorn natural.

Promoció cultural

Concessió directa

360,00 €

Oganització d'activitats culturals obertes a tots els ciutadans amb l'objectiu de
treballar des de diferents punt de vista les tradicions populars.

Promoció cultural

Concessió directa

400,00 €

Organització d'un festival per a tots els públics al voltant de la canço de tradició
oral.

Promoció cultural

Concessió directa

8.400,00 €

Accions de millora de l'entorn del muncipi com la recollida de residus abocats en
boscos i espais naturals.

Promoció cultural

Concessió directa

2.000,00 €

Difondre la cultura tradicional popular catalana des del món trabucaire realitzant
diferents galajades i participant d'altres activitats del poble.

Promoció cultural

Concessió directa

800,00 €

Donar coneixer la figura literària de Xavier Carbó a través d'una publicació i
diferents activitats culturals.

Promoció cultural

Concessió directa

4.000,00 €

Donar cobertura sanitària durants esdeveniments socials, esportius i culturals que
es realizin en el municipi.

Festes populars

Concessió directa

15.000,00 €

IV
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SERVEIS EDUCATIUS

ÀREA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

ESPORTS

CAPÍTOL

CREDIT INICIAL

Concessió directa

46.900,00 €

Atendre les despeses d'atenció a la diversitat a casals d'estiu de la ciutat de Girona Serveis de caràcter
amb alumnes provinents de Cassà de la Selva.
general

Concessió directa

4.800,00 €

Participar del projecte educatiu i manteniment de les escoles cristinanes de la Salle Serveis de caràcter
Cassà.
general

Concessió directa

30.000,00 €

Afavorir l'ensenyament dels alumnes facilitant-los programes educatius impulsats
per l'associació de mares i pares.

Serveis de caràcter
general

Concessió directa

Donar suport al servei del psicòleg per poder atendre les necessitats dels alumnes
de l'INS.

Serveis de caràcter
general

Concessió directa

2.000,00 €

Afavorir l'ensenyament dels alumnes facilitant-los programes educatius impulsats
per l'associació de mares i pares.

Serveis de caràcter
general

Concessió directa

2.000,00 €

Realitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA per atendre les
necessitats dels infants.

Serveis de caràcter
general

Concessió directa

2.000,00 €

Creació d'una biblioteca amb els llibres de lectura obligatoris per tots els cicles
d'ESO.

Serveis de caràcter
general

Concessió directa

2.000,00 €

PROGRAMES

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

2.000,00 €
IV

CAPÍTOL CREDIT INICIAL

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva
divulgació i pràctica a través d'activitats esportives que organizin les entitats de
caracter esportiu del municipi.

Promoció i foment de
Concessió directa
l'esport

3.000,00 €

Fer arribar l'esport a tota la piràmide d'edat de la població.

Promoció i foment de
Concessió directa
l'esport

38.000,00 €

Manteniment de l'activitat esportiva: futbol masculi i femeni.
Donar a coneixer i promocinar la disciplina del tennis.
Donar a coneixer i promocionar la disciplina del tennis taula.
Donar a coneixer els valors de l'escacs i la seva formació entre els joves del
municipi.

Promoció i foment de
l'esport
Promoció i foment de
l'esport
Promoció i foment de
l'esport
Promoció i foment de
l'esport
Promoció i foment de
l'esport
Promoció i foment de
l'esport

Concessió directa

20000
1.500,00 €

Concessió directa
Concessió directa

IV

4.000,00 €

Concessió directa

1.100,00 €

Concessió directa

425,00 €

Concessió directa

400,00 €

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva
divulgació i pràctica a través d'activitats esportives relacionades amb el voleibol.

Promoció i foment de
Concessió directa
l'esport

700,00 €

Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats.

Promoció i foment de
Concessió directa
l'esport

400,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC

PROGRAMES

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

Fomentar la dinamització comunitària i millorar la cohesió social a traves de les
propies entitats i associacions del municipi.

Assistència social
primària

Concessió directa

3.000,00 €

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants i activitats
Assistència social
extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva integració social i cobrir les
primària
seves necessitats bàsiques davant de situacions d'emergència social.

Concessió directa

2.000,00 €

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants i activitats
Assistència social
extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva integració social i cobrir les
primària
seves necessitats bàsiques davant de situacions d'emergència social.

Concessió directa

Finançament del servei d'aliments per persones amb necessitats bàsiques
derivades pels Serveis Socials i/o l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Cassà
de la Selva.

Assistència social
primària

Concessió directa

12.000,00 €

Fomentar la dinamització comunitària i millorar la cohesió social a traves de les
propies entitats i associacions del municipi.

Assistència social
primària

Concessió directa

600,00 €

Fomentar l'activitat social i col·lectiva de la gent gran.
Promocionar els valors de l'esport i la natura.

SERVEIS SOCIALS

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

Reduir la càrrega econòmica qeu suposa per a les famílies l'adquisició del material Serveis de caràcter
escolar.
general

ÀREA

ÀREA

PROGRAMES

CAPÍTOL CREDIT INICIAL

IV
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OBJECTIU ESTRATÈGIC

PROGRAMES

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

P. ECO

Promoció i dinamització del comerç local i de proximitat

Desenvolupament
empresarial

Concessió directa

ÀREA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

PROGRAMES

MODALITAT DE
CONCESSIÓ

ÀREA

CAPÍTOL CREDIT INICIAL
IV

3.000,00 €

CAPÍTOL CREDIT INICIAL

MEDI
Actuacions per la prevenció i control contra incendis forestals
AMBIENT

Administració general
Concessió directa
de medi ambient

6.000,00 €

Desenvolupar línies d’investigació sobre el suro; gestió forestal, conservació de la
MEDI biodiversitat, qualitat del suro, control de plagues, ús de fungicides, etc. Aquesta
AMBIENT activitat investigadora es realitzarà en coordinació amb d’altres actors, com ara
universitats, centres tecnològics, etc.

Administració general
Concessió directa
de medi ambient

4.000,00 €
IV

MEDI Donar suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades i
AMBIENT intervingudes de càncer de mama .

Protecció de la
salubritat pública

Concessió directa

400,00 €

Suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades d’esclerosi
MEDI
Protecció de la
múltiple, inclòs les persones diagnosticades o que es puguin diagnosticar en el futur
AMBIENT
salubritat pública
a Cassà de la Selva.

Concessió directa

100,00 €
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Annex II: Fitxes de Programes
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i P r o m o c i ó E c o n ò m i c a de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions,
tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als
seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat 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 línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat
pressupostària per a cada exercici.

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
6.500,00 €
Col·laboració amb la premsa i periodisme local.
Col·labrar a fomentar la cultura popular i tradicional catalana promoguda
per entitats del municipi.

Objectius específics

Recerca i estudi de la història local
Difusió de les activitats socio-culturals de la vila

Destinataris:

Editorial Cassanenca- Revista Lumiguia

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Subvencions a entitats de caràcter cultural
Concessió directa
5.000,00 €
Fomentar l'activitat de les entitats cultural del municipi.

Objectius específics
Finançament de projectes culturals locals.
Destinataris:

Entitats culturals del municipi
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Objectius específics

Promoció cultural
Concessió directa
9.288,00 €
Col·laboració amb el Casal de Jubilats per dur a terme el programa
d'activitats de lleure, cultural i social del col·lectiu de pensionistes del
municipi.
Reforçar la cohesió i el sentit de partinença a la comunitat.

Destinataris:

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Casal de Jubilats

Promoció cultural
Concessió directa
9.670,00 €
Vetllar per a la continuïtat de la sardana com element singular que
conforma el patrimoni immaterial català.

Objectius específics

Protegir i promocionar la sardana com a manifestació cívica i fet social i
cultural de participació comunitària que ajuda a reforçar la cohesió i el
sentit de pertinença a la comunitat.
Divulgació de la dansa popular catalana a través de classes de formació
del ball de la sardana i esbart dansaire.

Destinataris:

Amics de la Sardana
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ÀREA: CULTURA
Programa:

Promoció cultural

Modalitat de concessió

Concessió directa
6.370,00 €

Cost previsible

Protegir i promocionar activiats tradicionals com les cercaviles i
trobades geganters.

Objectius específics

Fomentar la participació ciutadana.
Manteniment i conservació de gegants i capgrossos.
Reforçar la cohesió i el sentit de partinença a la comunitat.

Destinataris:

Colla Gegantera

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
6.000,00 €
Apropar la progrmació de curtmetratges i mostres d'animació a la
població.

Objectius específics

Oferir cicles de cinema de diferents tipologies: curtmetratges,
documentals, cinema a la fesca i programació infantil.
Gestió de programacions i serveis cinematogràfics.

Destinataris:

Cineclub 8 1/2
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa

Objectius específics

Programció de curtmetratges de diferents tipologies dificilsde trobar en
cicuits comercials.

5.500,00 €
Programació i organització de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de
Cassà.

Creació d'espais de creació audiovisuals: Tallers, xerrades, exposicions,
projeccions i concursos.
Destinataris:

Cineclub 8 1/2 per la Macca

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
5.100,00 €
Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat de la música clàssica
des d'una vessant pedagògica.
Crear una major sensibilitat musical tant per als joves músics com per al
púbic en general.

Objectius específics

Oferir la possibilitat que els joves amb coneixements musicals puguin
participar en projectes de creació musical.
Facilitar als ciutadans de Cassà de la Selva el consum en el seu propi
municipi de productes professionals de música en viu.

Destinataris:

Jove Orquestra de Cassà

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
6.420,00 €
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultural esportiva , la
seva divulgació i pràctica de l'excurionisme i l'atletisme a diferents punts
de la geografia.

Objectius específics

Fomentar, impulsar i col·laborar en l'organització de diverses activiats
relacionades amb l'excursionisme i l'atletisme.
Organització d'activitats excursionistes, culturals i oci.

Destinataris:

Colla Excursionista
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Objectius específics

Promoció cultural
Concessió directa
2.300,00 €
Generar un espai de trobada per les persones amants de la música i el
cant de forma pemanent.
Participar de les activitats culturals i lúdiques del poble.
Programció de concerts al municipi.

Destinataris:

Coral

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
2.000,00 €
Promocionar la gastronomia local.

Objectius específics

Organizar campanyes de promoció i comunicació de promocionar
jornades gastronòmiques.

Destinataris:

Entitats gastronòmiques

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa

Objectius específics

Ensenyament del llenguatge i la cultura cinematogràfica entre el col·lectiu
de joves del municipi.

Destinataris:

Projecte Cinema

2.400,00 €
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
3.000,00 €
Fomentar valors metodològics i ideològics basats en el treball en equip, el
respecte envers a un mateix i als altres, el país, la natura, la cultura, la
convivència, el compromés, el voluntariat, l'esforç.
Potenciar activitats d'ensenyament que permentin aprendre diferents
valors a partir de les premisses de l'escoltisme.

Objectius específics

Partipació en els diferents esdeveniments festius municipals.
Reforçar i fomentar els valors i el coneixment de l’ecologia, el tercer món,
la pau, el quart món, la interculturalitat, els drets humans… però més enllà
d’ensenyar aquests valors, el mètode educatiu de MEG busca la
maduració i l’autocreixement dels nois i noies mitjançant l’adquisició d’un
compromís individual i una implicació en tot allò que afecta el seu país i la
societat que els envolta.

Destinataris:

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

La Claca

Promoció cultural
Concessió directa
360,00 €
Organització d'activitats a la natura.
Fomentar les activitats respectuoses i sostenibles en un entorn natural.

Objectius específics

Fomentar l'utilització d'un espai natural per generar cohesió social.
Organizació de curses populars i activitats festives per a totes les
edats.

Destinataris:

Amics de la Pineda Fosca
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
400,00 €
Oganització d'activitats culturals obertes a tots els ciutadans amb
l'objectiu de treballar des de diferents punt de vista les tradicions
populars.

Objectius específics
Promoció d'una nova lectura de les tradicions popular dins de la
programció cultural anual del municipi.
Destinataris:

Corks de Cassà

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
8.400,00 €
Organització d'un festival per a tots els públics al voltant de la canço de
tradició oral.

Objectius específics

Promoure durant un cap de setaman el cant i la música que es facin sentir
a tot arreu del municipi, en diverses formes i durant tota la jornada.
Organització i coordinació durant tot l'anyde diverses activitats amb
diferents entitats per la seva participació en el festival.

Destinataris:

Alter Sinergies pel Festival Càntut

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa
2.000,00 €
Accions de millora de l'entorn del muncipi com la recollida de residus
abocats en boscos i espais naturals.

Objectius específics
Manteniment de la zona de es Gavarres.
Destinataris:

Caçadors de Cassà
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ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa

Objectius específics

Difondre la cultura tradicional popular catalana des del món trabucaire
realitzant diferents galajades i participant d'altres activitats del poble.

Destinataris:

Trabucaires de Cassà

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció cultural
Concessió directa

Objectius específics

Donar coneixer la figura literària de Xavier Carbó a través d'una
publicació i diferents activitats culturals.

Destinataris:

Fills de Xavier Carbó

ÀREA: CULTURA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Festes populars
Concessió directa

800,00 €

4.000,00 €

15.000,00 €
Promoció i col·laboració d'acció bnenestar social, serveis assistencial i
social a persones am dificultat per a al seva integració social.

Objectius específics

Promoure la solidaritat i els valors humanitaris al municipi a través de la
sensibilitzció social, i l'eduació per al desenvolupament, la pau i els drets
humans.
Potenciar les accions de prevenció i inervenció en socors i emergències.

Donar cobertura sanitària durants esdeveniments socials, esportius i
culturals que es realizin en el municipi.
Destinataris:

Creu Roja Llagostera-Cassà de la Selva
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ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Programa:
Desenvolupament empresarial
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

3.000,00 €

Promoció i dinamització del comerç local i de proximitat.
Objectius específics
Desenvolupament d'activitats relacionades amb el comerç local.
Destinataris:

Unió de Botiguers de Cassà
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Les activitats subvencionables per l’Àrea S erveis Educatius de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el
Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als seus crèdits inicials com als
incrementats mitjançat 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 línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat
pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

Objectius específics

Destinataris:

46.900,00 €

Reduir la càrrega econòmica qeu suposa per a les famílies l'adquisició del
material escolar.
Doanr les mateixes oportunitats als alumnes per utilitzar material i
recursos educatius digitals.
Programa reciclatext

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

4.800,00 €

Objectius específics

Atendre les despeses d'atenció a la diversitat a casals d'estiu de la ciutat
de Girona amb alumnes provinents de Cassà de la Selva.

Destinataris:

Entitats educatives del municipi

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

30.000,00 €

Objectius específics

Participar del projecte educatiu i manteniment de les escoles cristinanes
de la Salle Cassà.

Destinataris:

Fundació Escoles Cristianes
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ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

2.000,00 €

Ajudar a les famílies a assumir les despeses educatives dels seus fills.
Objectius específics
Afavorir l'ensenyament dels alumnes facilitant-los programes educatius
impulsats per l'associació de mares i pares.
Destinataris:

Afa Aldric

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

2.000,00 €

Donar la possibilitat als alumnes de poder realitzar els exàmens oficials de
Cambridge i Delf reduint el cost d'aquest examen per a les famílies.
Objectius específics
Donar suport al servei del psicòleg per poder atendre les necessitats dels
alumnes de l'INS.
Destinataris:

Ampa Institut

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

2.000,00 €

Ajudar a les famílies a assumir les despeses educatives dels seus fills.
Objectius específics
Afavorir l'ensenyament dels alumnes facilitant-los programes educatius
impulsats per l'associació de mares i pares.
Destinataris:

Ampa Puig d'Arques
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ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

2.000,00 €

Realitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA per atendre les
necessitats dels infants.
Objectius específics
Organitzar xerrades i iniciatives per a la Llar.
Destinataris:

Ampa Llar d'Infants Taps

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS
Programa:
Serveis de caràcter general
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible
2.000,00 €
Creació d'una biblioteca amb els llibres de lectura obligatoris per tots els
cicles d'ESO.
Objectius específics
Rebaixar la carrega econòmica per l'adquisicó dels llibre de lectura
obligatòria.
Destinataris:

IES Cassà projecte biblioteca
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Les activitats subvencionables per l’Àrea S erveis Esportius de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el
Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als seus crèdits inicials com als
incrementats mitjançat 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 línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat
pressupostària per a cada exercici.

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Objectius específics

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
3.000,00 €
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la
seva divulgació i pràctica a través d'activitats esportives que organizin les
entitats de caracter esportiu del municipi.
Impulsar en l'organizació i administratració de tota classe d'iniciatives
esportives públiques i/o privades de caràcter local.

Destinataris:

Entitats de caràcter esportiu

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

38.000,00 €

Manteniment de l'activitat esportiva: hoquei, patinatge i basquet.
Objectius específics

Fer arribar l'esport a tota la piràmide d'edat de la població.
Participació en competicions esportives a totes les categories.

Destinataris:

FDCassanenc

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
20.000,00 €
Manteniment de l'activitat esportiva: futbol masculi i femeni.

Objectius específics

Promoció i divulgació de l'esport femeni.
Foment dels valors de l'esport entre nens i adolescents.

Destinataris:

UDCassà
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ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
1.500,00 €
Manteniment activitat esportiva en totes les edats.

Objectius específics

Donar a coneixer i promocinar la disciplina del tennis.
Foment dels valors de l'esport entre nens i adolescents.

Destinataris:

Club de Tennis

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
4.000,00 €
Potenciar l'esport femeni d'èlit.

Objectius específics

Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats.
Donar a coneixer i promocionar la disciplina del tennis taula.

Destinataris:

Tennis Taula

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
1.100,00 €
Fomentar l'activitat intel·lectual.

Objectius específics

Donar a coneixer els valors de l'escacs i la seva formació entre els joves
del municipi.

Destinataris:

Club d'escacs

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
425,00 €
Foment de l'activiat física a la tercera edat.

Objectius específics
Fomentar l'activitat social i col·lectiva de la gent gran.
Destinataris:

Club petanca
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ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
400,00 €
Foment l'esport a la natura.

Objectius específics

Potenciar l'esport en entorns naturals.
Promocionar els valors de l'esport i la natura.

Destinataris:

Club Esportiu Aligots

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
700,00 €
Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats.
Promocionar l'esport mixte i d'equip.

Objectius específics
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la
seva divulgació i pràctica a través d'activitats esportives relacionades
amb el voleibol.
Destinataris:

Club Voleibol

ÀREA: ESPORTS
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Promoció i foment de l'esport
Concessió directa
400,00 €
Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats.

Objectius específics
Donar valor al treball en equip, l'espertit competititiu, etc.
Destinataris:

Club Futbol Sala
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Les activitats subvencionables per l’Àrea S erveis Socials i Ciutadania de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de
partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als seus crèdits inicials
com als incrementats mitjançat 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 línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat
pressupostària per a cada exercici.

ÀREA: SERVEIS SOCIALS
Programa:
Assistència social primària
Modalitat de concessió
Concessió directa
Cost previsible

3.000,00 €

Objectius específics

Fomentar la dinamització comunitària i millorar la cohesió social a traves
de les propies entitats i associacions del municipi.

Destinataris:

Entitats de caràcter social

ÀREA: SERVEIS SOCIALS
Programa:
Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

2.000,00 €

Objectius específics

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants
i activitats extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva
integració social i cobrir les seves necessitats bàsiques davant de
situacions d'emergència social.

Destinataris:

Entitats de caràcter social
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ÀREA: SERVEIS SOCIALS
Programa:
Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

Objectius específics

13.000,00 €

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants
i activitats extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva
integració social i cobrir les seves necessitats bàsiques davant de
situacions d'emergència social.
Ajudes per material escolar i llibres.

Destinataris:

Famílies en risc d'exclusió social

ÀREA: SERVEIS SOCIALS
Programa:
Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible

12.000,00 €

Objectius específics

Finançament del servei d'aliments per persones amb necessitats bàsiques
derivades pels Serveis Socials i/o l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de
Cassà de la Selva.

Destinataris:

Càritas

ÀREA: CIUTADANIA
Programa:
Modalitat de concessió
Cost previsible

Assistència social primària
Concessió directa
600,00 €
Organització de festes multiculturals.

Objectius específics

Destinataris:

Fomentar la dinamització comunitària i millorar la cohesió social a traves
de les propies entitats i associacions del municipi.
Entitat Xocolata per Tots
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Les activitats subvencionables per l’Àrea M e d i A m b i e n t de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el
Pressupost de Despeses per a l’exercici 2018, referit tant als seus crèdits inicials com als
incrementats mitjançat 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 línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionats, a la disponibilitat
pressupostària per a cada exercici.
ÀREA: MEDI AMBIENT
Programa:
Administració general de medi ambient
Modalitat de concessió
Concessió directa
Cost previsible

Objectius específics

6.000,00 €

Actuacions de manteniment de camins de l'àrea de PPP (Perímetre
Protecció Prioritària)
Actuacions per la prevenció i control contra incendis forestals

Destinataris:

Agrupació de Defensa Forestal de Cassà

ÀREA: MEDI AMBIENT
Programa:
Administració general de medi ambient
Modalitat de concessió
Concessió directa
Cost previsible
4.000,00 €
Desenvolupar línies d’investigació sobre el suro; gestió forestal,
conservació de la biodiversitat, qualitat del suro, control de plagues, ús
de fungicides, etc. Aquesta activitat investigadora es realitzarà en
coordinació amb d’altres actors, com ara universitats, centres
tecnològics, etc.

Objectius específics

Fomentar les activitats formatives a l’entorn del suro dirigides a
diferents públics; escolar, formació professional, universitats, empresaris
de diferents sectors (vitivinícola, surer, envasos, etc.), etc.
Realitzar activitats divulgatives a l’entorn del suro com ara rutes de
descoberta de l’entorn natural, activitats familiars de cap de setmana,
festes populars, campanyes divulgatives, exposicions, etc.

Destinataris:

Promoure l'intercanvi d'informació, experiències, coneixement entre les
tres parts implicades.
Consorci de les Gavarres
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ÀREA: MEDI AMBIENT
Programa:
Protecció de la salubritat pública
Modalitat de concessió
Concessió directa
Cost previsible

400,00 €

Donar suport i millora de la qualitat de vida de les persones
diagnosticades i intervingudes de càncer de mama .
Objectius específics
Contibuir a fer possible la prestació d'un servei de fisioteràpia dirigida al
tractament del limfedema.
Destinataris:

Associació Catalunya Contra el Càncer

ÀREA: MEDI AMBIENT
Programa:
Protecció de la salubritat pública
Modalitat de concessió
Concessió directa
Cost previsible

Objectius específics

Destinataris:

100,00 €

Suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades
d’esclerosi múltiple, inclòs les persones diagnosticades o que es puguin
diagnosticar en el futur a Cassà de la Selva.
Associació Esclerosi Múltiple
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