EDICTE
El ple de l’ajuntament, a la seva sessió ordinària de data 13 de gener de 2022,
va aprovar inicialment el Pla estratègic de Subvencions de l’ajuntament per a
l’any 2022, el qual se sotmet al tràmit d’informació pública, pel termini de 15
dies, durant el qual es podran presentar les reclamacions que es creguin
convenients. Si no es presenten reclamacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
El referit Pla Estratègic es troba a disposició dels interessats a les oficines de
l’ajuntament, i podrà ser consultat dins l’horari següent: de dilluns a divendres de
9 a 14 hores, amb cita prèvia. I a la seu electrònica de l’ajuntament a:
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4304300000
També es podrà descarregar en els següent enllaç:
https://documents.elcatllar.cat/2022/Pla Estrategic de Subvencions Ajuntament del Catllar
2022.pdf

JOAN MORLÀ I MENSA
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04/02/2022 Alcalde

El Catllar, a data de la signatura digital
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
PREÀMBUL
L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, per
la qual cosa tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han
d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de Subvencions.
Tingui’s en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, en la qual s'estableix que els Plans i els programes relatius a
polítiques públiques que estiguin previstes en Normes legals o reglamentàries,
tindran la consideració de Plans Estratègics de Subvencions sempre que
arrepleguen el contingut previst en l'article 8.1 de la Llei 38/2003.
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En compliment del que es disposa en la disposició final tercera de la
citada Llei, el Govern ha aprovat el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seua entrada en vigor
d'aquest (25 d'octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels
plans i programes sectorials vigents s'adaptaran a allò que s'ha fixat en aquest.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa
un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema
econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que,
juntament amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda
de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió
de la despesa pública subvencional.
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà
possible eliminar les distorsions i les interferències que pogueren afectar el
mercat, a més de facilitar la complementarietat i la coherència de les actuacions
de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de
solapament.
Per a millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedissin a
elaborar un Pla Estratègic de Subvencions (instrument d'organització de les
polítiques públiques que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat
pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública), de caràcter
plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions, amb la finalitat
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d'adequar les necessitats a cobrir mitjançant les subvencions amb els recursos
disponibles; amb caràcter previ al naixement de la subvenció.
Per açò, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions que
el seu articulat figura a continuació.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.
L'establiment de subvencions per aquest Ajuntament durant el període
2022 s'ajustarà al previst en el present Pla.
ARTICLE 2.
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla
requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos
municipals de cada any i l'aprovació de les Ordenances que continguin les
bases reguladores de la seua concessió.
ARTICLE 3.
L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions
pressupostàries que s'aproven i les bases reguladores de la seua concessió
s'acomodaran a cada moment a dits objectius.
ARTICLE 4.
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de
dret algun en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir
indemnització o compensació alguna en cas que el Pla no es porti a la pràctica
en els seus propis termes.
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CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUALS S'ESTABLIRAN
SUBVENCIONS
ARTICLE 5.
L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats
privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o
interès social o per a promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes
a la competència local.
ARTICLE 6.
L'Ajuntament establirà subvencions, des de l'entrada en vigor d'aquest
Pla i per al període de l'exercici
2020, en les següents matèries:
 Cultura
 Acció Social
 Educació
 Sanitat
 Esports
 Desenvolupament Empresarial
 Festes
CAPÍTOL III. SUBVENCIONS EN MATÈRIA ACCIÓ SOCIAL
ARTICLE 7.
En matèria de Benestar Social, l'Ajuntament establirà durant el període
de vigència del Pla Estratègic de Subvencions les següents línies de subvenció:
Les subvencions que es convoquen des de la Regidoria de Benestar
Social van dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre, que
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desenvolupen la seva acció social en el Municipi, per a la realització de
projectes i activitats d'interès social que donin resposta a les necessitats dels
col·lectius i justifiquin aquest interès.
1.- Objectius:
- Subvencionar activitats i projectes de caràcter social que es realitzin per
associacions i organitzacions no governamentals que tinguin seu en el municipi
i que es desenvolupin en el terme municipal del Catllar, sent els beneficiaris
directes de les accions la població del municipi.
- Implantar projectes i activitats que siguin complementaris amb els
serveis, projectes i activitats que es desenvolupen en el departament de
Benestar Social de la Regidoria de benestar Social, evitant així, duplicitats de
serveis, programes i activitats en el municipi del Catllar.
- Fomentar i subvencionar activitats dirigides a actuacions d’ordenació
ambiental.
- Subvencionar associacions sense ànim de lucre que promouen
activitats dedicades a la protecció i millora del medi ambient, garantint la
conservació de la biodiversitat i una millor salut dels ecosistemes
2.- Efectes pretesos:
- Es pretén que les activitats subvencionades tinguin un impacte social i
projecció pública en el municipi del Vila Catllar.
- Que existeixi una continuïtat de la programació social al llarg de tot l'any
per part del sol·licitant de la subvenció.
- Que les activitats a desenvolupar per les associacions subvencionades
siguin complementàries amb les activitats i programes de l'Ajuntament,
concretament amb les desenvolupades per la Regidoria de Benestar Social.
- Es pretén subvencionar aquells projectes que promoguin la integració
de diferents col·lectius i/o persones.
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- Que es promogui el voluntariat social a través de les activitats
subvencionades.
- El caràcter innovador dels projectes i que no impliquin duplicitat amb
accions desenvolupades per altres Administracions.
- La coordinació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social
de l'Ajuntament en l'execució i seguiment dels projectes subvencionats.
3.- Modalitat de concessió ANNEX 1: Concurrència competitiva.
4.- Costos previsibles: 17.000 €
5.- Finançament: La distribució de les ajudes es realitzarà amb càrrec i
arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost per a
l'exercici 2022.
ANNEX 1. Subvencions i ajuts amb concurrència competitiva
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

46508/4412

Subvenció expedició targetes EMT

2.000€

48002/231

Ajut lloguers

5.000€

48004/231

Emergència social

10.000€

48299/334

Altres subvencions a entitats

2.000€

4802/920

Subvenció pel manteniment i
condicionament de les zones comunitàries

5.000€

3.- Modalitat de concessió ANNEX 2: Nominativa concessió directa.
4.- Costos previsibles: 18.700 €
5.- Finançament: La distribució de les ajudes es realitzarà amb càrrec i
arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost per a
l'exercici 2022.
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ANNEX 2. Subvencions i ajuts nominatives concessió directa
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48300/920

Agrupació dones

1.500€

48301/231

Casal de la gent gran

1.500€

48302/920

Parròquia Sant Joan Baptista

6.000€

48304/920

Organitzacions no governamentals

1.000€

48306/920

Bigotiscat

900€

48307/920
48499/165

Tarraco Pinscher rater i bodegueros en
adopció
Subvenció enllumenat urbanització Sant

48500/172
48599/172

Roc
Associació mediambiental la Sínia
Altres subvencions a entitats
mediambientals

800€
4.000€
2.000€
1.000€

6.- Termini: Anualitat 2022.
CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA
ARTICLE 8.
En matèria de cultura, l'Ajuntament establirà, durant el període de
vigència del present Pla, les següents línies de subvenció:
1.- Objectius: Promoure i fomentar els programes d'activitats culturals
organitzats per les diferents Associacions Culturals locals considerats
d'interès general.
2.- Efectes pretesos: Donar suport a les Associacions Culturals per a
desenvolupar els seus programes culturals.
3.- Modalitat de concessió: Nominativa concessió directa.
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4.- Costos previsibles: 18.500 €.
5.- Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022
ANNEX 1. Subvencions i ajuts nominatives concessió directa
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48200/334

Coral San Nicasi

3.500€

48201/334

Colla Diables el Catllar

2.500€

48202/334

Colla de Grallers, Timbalers i Geganter

2.000€

48203/334

Fundació Castell del Catllar

10.000€

48299/334

Altres subvencions a entitats culturals

500€

6.- Termini: Anualitat 2022.
CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
ARTICLE 9.
En matèria d'Educació l'Ajuntament establirà, durant el període de
vigència del present Pla, les següents línies de subvenció:
1.- Objectius:
- Afavorir les activitats musicals, la assistència a les classes i el foment de la
cultura musical.
- Recolzar l’assistència a classes d’estudi d’idiomes.
- Donar suport en el cost de l’educació de la población jove i gran.
2.- Efectes pretesos: Ajudar als ciutadans del municipi del Catllar en
les despeses ocasiones per l’assistència a les activitats promogudes per les
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escoles municipals, així com la compra de material educatiu de llibres i altres
ferramentes.
3.- Modalitat de concessió ANNEX 1: Concurrència competitiva.
4.- Costos previsibles: 24.000,00 €.
5.-Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022.
ANNEX 1. Subvencions i ajuts nominatives concessió directa
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48002/320

Subvencions llibres alumnes institut

13.000€

48002/320

Subvencions escoles municipals

11.000€

3.- Modalitat de concessió ANNEX 2: Concurrència competitiva.
4.- Costos previsibles: 2.000 €.
5.-Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà amb
càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost
per a l'exercici 2022.
ANNEX 2. Subvencions i ajuts concurrència competitiva
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48006/320

Associació família d’alumnes

2.000€

6.- Termini: Anualitat 2022
CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ESPORTS
ARTICLE 10.
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1.- Objectius: Promoure i fomentar l'esport entre la població, així com la
promoció de l'esport federat

el suport a la celebració i organització

d'esdeveniments esportius de les diferents disciplines en el nostre terme
municipal.
2.-Efectes Pretesos: Ajudar les Associacions Esportives a desenvolupar
esdeveniments esportius en el municipi així com, el foment de l'esport federat,
la promoció d'hàbits de vida saludable i el foment dels valor que l'esport inculca.
3.- Modalitat:
1.- Subvencions nominatives de concessió directa. Aquests convenis de
col·laboració atenen la diversitat de clubs i al seu torn de disciplines esportives
que formen el teixit esportiu i associatiu del municipi.
Amb elles es pretén arribar al nombre més gran de practicants possibles,
amb tot això es vol fomentar el desenvolupament d'esdeveniments esportius, la
impulsió de l'esport federat, dinamització de l'activitat associativa i que el
recursos del municipi potenciïn l'activitat física, l'educació en valors positius
pròpia de l'esport i la educació en estils de vida saludable
2.- Subvencions a esportistes individuals, concurrència competitiva, es
pretén ajudar a aquell esportistes que competeixen de manera individual, bé
sigui dins de l'estructura d'un club o independentment i que a vegades suporten
despeses que sufraguen directament, bé per a l'assistència a competicions,
adquisició de material o equipaments necessaris per a la seva disciplina,
despeses federatives etc....
4.- Costos Previsibles: 42.250 €.
5.- Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022.
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ANNEX 1. Subvencions i ajuts nominatives concessió directa
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48100/341

CE El Catllar

25.000€

48101/341

Societat els caçadors

1.500€

48102/341

CFS Catllar Atlètic

11.000€

48103/341

Club Montsant curses d’orientació

750€

48104/341

Subvenció club de tenis

3.000€

48199/341

Altres subvencions a entitats esportives

1.000€

CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FESTES
ARTICLE 11.
1.- Objectius: La Regidoria de Festes de l'Ajuntament del Catllar, és
l'encarregada del desenvolupament d'activitats i programes d'interès general
relatives als seus actes festius.
2.-Efectes Pretesos:
- Donar suport a la realització de les activitats programades per
l'Associació de Santa Marta encarregada de la regulació de la festa indicada.
- Fomentar les nostres festes patronals com a referent turístic i cultural.
- Facilitar el desenvolupament de projectes impulsats per l'Associació de
Santa Marta.
3.- Modalitat: Concurrència competitiva.
4.- Costos Previsibles: 8.000,00€.
5.- Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022.
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ANNEX 1. Subvencions i ajuts concurrència competitiva
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48401/320

Subvencions per festes d’urbanitzacions

8.000€

6.- Termini: Anualitat 2022.
CAPÍTOL VIII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT ECONÒMIC
ARTICLE 12.
1.- Objectius: Impulsar la generació d'ocupació dins de l'àmbit
empresarial del territori, afavorint l'aplicació de polítiques socialment
responsables. A més de millorar l'empleabilitat, especialment la de col·lectius
amb especials dificultats d'accés al mercat laboral (ocupació inclusiva), i sota
el principi d'igualtat de dones i homes
2.-Efectes Pretesos:
1.- Fomentar la contractació i l'estabilitat en l'ocupació, tant a temps
complet com a parcial.
2-Recolzar la inserció i el manteniment en l'ocupació d'aquelles persones
amb especials dificultats d'accés al mercat laboral.
3-Recolzar la creació de noves empreses i el seu manteniment en els
primers anys de vida d'aquestes.
4-Impulsar mesures de sostenibilitat econòmica i mitjà ambiental en les
empreses locals.
3.- Modalitat concessió ANNEX 1: Concurrència competitiva.
4.- Costos Previsibles: 20.000€.
5.- Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022.
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ANNEX 1. Subvencions i ajuts concurrència competitiva
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48000/320

Ajuts a negocis i autònoms del municipi

20.000€

3.- Modalitat de concessió ANNEX 2: Nominativa concessió directa.
4.- Costos previsibles: 20.000,00 €.
5.-Finançament: Fons propis. La distribució de les ajudes es realitzarà
amb càrrec i arranjament a l'aplicació pressupostària corresponent del
pressupost per a l'exercici 2022.
ANNEX 2. Subvencions i ajuts nominatives concessió directa
Eco/prog

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT

48002/231

Fons social a famílies

20.000€

6.- Termini: Anualitat 2022.

CAPÍTOL IX. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA
ARTICLE 13.
El Regidor corresponent a cada àrea efectuarà el control del compliment
del present Pla durant el seu període de vigència.
En el primer trimestre de cada any, el Regidor corresponent a cada àrea
presentarà davant el Ple un informe en el qual s’avaluï l'execució del Pla.
ARTICLE 14.
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l'elaboració del següent i una
vegada a l'any com a mínim, Regidor corresponent a cada àrea haurà de
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presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en la qual
es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l'eficàcia i l'eficiència de
l'atorgament de subvencions en la consecució dels objectius i efectes pretesos
i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l'elaboració del següent Pla
Estratègic de Subvencions.
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