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1. Objecte del programa de subvencions 
 
1.1. Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
és la millora de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d’una 
implicació i participació real de tots els vilanovins i vilanovines i molt 
especialment de les seves entitats i associacions, en el disseny i creació del 
model de ciutat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit 
associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat i en aquest sentit, el ventall de propostes que s’ofereixen des de les 
entitats ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, més 
tolerant, més solidària i més sostenible. 
 
Per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol continuar impulsant la vida 
associativa, entre d’altres, a través de l’activitat administrativa de foment 
per la via de les subvencions. 
 
Aquestes subvencions constitueixen una doble via de participació: de 
l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes 
entitats en la programació i planificació de l’oferta organitzada pel propi 
Ajuntament. 
 
Per altra banda, les subvencions s’han d’entendre com un ajut puntual i 
extraordinari de l’Ajuntament, com a impuls de noves associacions i/o 
projectes i les noves línies d’actuació o projectes de les entitats ja existents, 
més que com a contribució usual i rutinària de l’administració en l’activitat 
ordinària de les entitats, i s’han d’entendre sens perjudici dels convenis de 
col·laboració que es puguin signar amb aquestes entitats, i que l’Ajuntament 
considera com a eina essencial de col·laboració i participació entre 
l’administració local i les entitats ciutadanes.  
 
Així doncs, aquestes subvencions tenen per objecte el foment de les 
activitats que realitzen les entitats i associacions del municipi. L’objecte 
específic de cadascuna de les subvencions serà concretat en la corresponent 
convocatòria de la subvenció de què es tracti.  
 
 
 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES  

A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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1.2. En cap cas podran ser objecte de subvenció: 
 

a) Les despeses de manteniment ordinari de l’entitat.  
 
b) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que 

no tingui un interès públic i general a criteri de l’Ajuntament.  
 

 
2. Requisits dels sol·licitants 
 
2.1. Podran sol·licitar les subvencions aquelles entitats o associacions que 
acompleixin els següents requisits: 
 

a) Que no tinguin afany de lucre. 
b) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i 

Associacions d’aquest Ajuntament. 
c) Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que s’incloguin en 

algun dels àmbits fixats al Registre Municipal d’Entitats i Associacions. 
d) Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les 

esmentades en el punt anterior. 
e) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions 

anteriors, dins del termini marcat en la convocatòria anual 
corresponent.  

f) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, per l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 i, 
en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.  

 
 
2.2. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o 
associacions:  
 

1. Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa aquelles 
entitats, associacions i/o col·lectius que no respectin l’actual marc 
democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, 
com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de 
naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, 
racistes, homòfobes o misògines. 

 
2. D’acord amb allò que disposa el Reglament de Participació 

Ciutadana, s’exclouen d’aquesta convocatòria les organitzacions de 
caràcter polític (partits i coalicions electorals) pel fet que hi ha una 
legislació pròpia i normes específiques respecte el seu finançament. 
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3. Procediments de concessió  
 
 
3.1. Concurrència competitiva:  
 
El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà el de 
concurrència competitiva; és a dir, que la concessió de subvencions es 
realitza mitjançant convocatòria de la subvenció, presentació de les 
sol·licituds, informe d’aquestes sol·licituds per òrgan col·legiat, que establirà 
un ordre de prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris 
d’atorgament prèviament fixats a les bases i amb els criteris de valoració 
que determini la convocatòria, proposta d’adjudicació provisional per part de 
l’òrgan instructor, notificació als interessats en la forma que s’estableixi a la 
convocatòria, atorgant un termini de deu dies per a presentar al·legacions, i 
proposta de resolució definitiva de la subvenció per l’òrgan competent -dins 
del crèdit disponible- a aquelles entitats o associacions que hagin obtingut 
major valoració en aplicació dels esmentats criteris. El procediment 
d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General Reguladora 
de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació.  
 
En els casos en què així s’especifiqui en els annexes d’aquestes bases o en 
la corresponent convocatòria, es podran concretar per mitjà d’un conveni 
determinades condicions o aspectes de l’activitat subvencionada, sempre de 
conformitat amb allò establert per la normativa legal i reglamentària, per 
aquestes bases i per la convocatòria.  
 
 
3.2 Concessió directa: 
 
Les subvencions es podran concedir de forma directa, sense concurrència ni 
publicitat, en els casos següents: 
 
a) Quan figurin de forma nominativa en el Pressupost municipal o a les 
bases d’execució del mateix.  
 
b) Quan vingui dictada per una norma legal, segons el procediment que fixi 
l’esmentada normativa. 
 
c) De forma excepcional en aquells casos en que s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la seva convocatòria pública. La justificació es concretarà en una 
memòria que figurarà a l’expedient signada pel responsable de l’òrgan 
gestor que concedeix la subvenció amb el vist i plau del regidor 
corresponent. En aquests casos l’atorgament de la subvenció correspondrà 
al Ple de la Corporació i les condicions i demés aspectes relacionats amb la 
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subvenció es fixaran normalment en un conveni de col·laboració amb 
l’entitat o associació beneficiària, de conformitat amb les directrius que 
estableixi l’acord del Ple.  
 
(ix e 
r4. Presentació de sol·licituds, documentació, termini de presentació 
i justificacions 
 
4.1. La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna 
dret a l’entitat o associació a rebre-la. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut 
en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en 
exercicis posteriors. 
 
4.2. Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació 
d’aquestes bases reguladores i de la resta de normativa que resulti 
d’aplicació.  
 
4.3. Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència 
competitiva, les persones sol·licitants hauran de presentar les seves 
sol·licituds seguint el procediment, la documentació i el termini establert als 
annexes a aquestes bases i/o a la convocatòria corresponent.  
 
4.4. En els casos de subvencions que s’hagin d’atorgar de manera directa, la 
sol·licitud es presentarà per mitjà d’una instància a la qual s’haurà 
d’acompanyar, en el seu cas, tota la documentació justificativa que sigui 
oportuna.  
 
4.5. En cas d’haver rebut algun ajut de l’Ajuntament en l’any anterior i no 
haver presentat encara la justificació del seu compliment, caldrà presentar 
aquesta documentació, de conformitat, en el seu cas amb allò que disposi la 
convocatòria corresponent. 
 
4.6. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades 
serà de tres mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut 
entrada a l’Ajuntament.  
 
 
5. Criteris d’atorgament de les subvencions 
 
5.1 Amb caràcter general els criteris que se seguiran per a l’atorgament de 
les subvencions seran els següents:  
 

a) Aquelles sol·licituds, projectes o activitats que estiguin promogudes 
conjuntament per més d’una entitat de la ciutat i que afavoreixin el 
treball de col·laboració entre associacions. 
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b) Aquells projectes que afavoreixin la solidaritat, l’atenció a la 
diversitat, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el 
respecte al medi. 

 
c) Aquelles que promoguin accions d’igualtat de tracte i oportunitats als 

col·lectius amb major risc de discriminació.  
 
d) Aquelles que incorporin la perspectiva de gènere en el seu àmbit 

d’actuació. 
 
e) Afavorir les propostes que avancin en la implementació de les noves 

tecnologies com a eines de relació i comunicació. 
 

f) Es valorarà positivament altres entrades econòmiques que rebin les 
entitats sol·licitants: subvencions d’altres organismes, entrades per 
activitats, quotes de les persones associades... En aquest sentit es 
valoraran les iniciatives que comptin amb una planificació econòmica 
que contempli, entre altres factors, un finançament diversificat. 

 
g) La qualitat, rigor, seriositat i propostes de continuïtat del projecte o 

projectes que es presentin així com la trajectòria de l’entitat i la seva 
capacitat d’innovació i adequació a la realitat canviant. 

 
h) La creació de noves entitats en aquells àmbits en què la nostra ciutat 

tingui alguna mancança.  
 
i) La predisposició a col·laborar amb l’Ajuntament en aquelles accions 

que puguin respondre a uns objectius comuns per ambdues parts. 
 
j) Les activitats de caire obert, popular i participatiu, prioritzant les que 

siguin d’interès públic i general i que comptin amb un projecte 
correcte de difusió, el qual caldrà especificar en el lliurament de la 
documentació. 

 
 
5.2. A banda d’aquests, també seran d’aplicació els criteris de d’atorgament 
que figuren als annexes d’aquestes bases per a cadascuna de les diferents 
àrees d’actuació, sens perjudici que la convocatòria de cada subvenció pugui 
concretar-ne alguns aspectes.  
 
 
5.3. La convocatòria de la subvenció podrà concretar els criteris objectius 
d’atorgament de cada subvenció i establirà els criteris de valoració de les 
sol·licituds, establint en tots els casos un barem de punts o mecanisme 
anàleg que permeti la valoració objectiva i motivada de les sol·licituds. 
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6. Import de les subvencions 
 
L’establiment de l'import assignat a cada subvenció es realitzarà tenint 
presents el següents punts: 
 

a) El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan 
col·legiat corresponent.  

 
b) Les demandes s’atendran en funció dels recursos disponibles a les 

diverses partides pressupostàries i, si escau, a l’acord en la 
negociació dels pactes entre les dues parts. 

 
c) Es fixarà l’import vinculant-lo a les necessitats de cada projecte. 

 
 
7. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, 
avaluació i atorgament de les subvencions. 
  
7.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondrà 
a la regidoria que en cada cas tingui atribuïda la competència sobre la 
matèria en la qual incideix l’activitat a subvencionar. 
 
7.2. La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern 
Local. En casos d’urgència o en els períodes de vacances en què no hi hagi 
prevista la convocatòria ordinària de la Junta de Govern, la convocatòria 
correspondrà a l’Alcaldia.  
 
7.3. Totes les sol·licituds de subvenció, tant ordinàries com extraordinàries, 
seran informades per un òrgan col·legiat composat per, com a mínim, el/la 
Cap de servei i dos membres del personal tècnic de cada servei municipal de 
referència. Aquest òrgan remetrà el seu informe al personal responsable de 
la tramitació administrativa del departament corresponent, els quals 
redactaran un esborrany de proposta de resolució de la subvenció.  
 
7.4. L’atorgament de les subvencions ordinàries correspondrà a la Junta de 
Govern Local. En casos d’urgència o en els períodes de vacances en què no 
hi hagi prevista la convocatòria ordinària de la Junta de Govern la 
convocatòria correspondrà a l’Alcaldia.  
 
7.5. L’atorgament de les subvencions extraordinàries correspondrà al Ple de 
la Corporació. 
 
7.6. El que s’estableix en aquest apartat s’entén sens perjudici de les 
competències que, per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als 
diferents òrgans de la corporació.   
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8. Forma de pagament 
 
8.1. El pagament de les subvencions atorgades es farà, de manera 
preferent, en un sol termini, en funció de la disponibilitat econòmica efectiva 
de l’Ajuntament. A la resolució d’atorgament de la subvenció es podrà 
determinar el fraccionament del pagament de la subvenció. 
 
8.2. El pagament dels ajuts restarà supeditat a que l’expedient del 
sol·licitant estigui complert pel que fa als requeriments d’aquestes bases 
reguladores i demés normativa d’aplicació.  
 
8.3. Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari. 
 
 
9. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
9.1. Les entitats o associacions a les quals s’hagi acordat l’atorgament d’una 
subvenció tindran les següents obligacions: 
 

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en 
la convocatòria corresponent. 

b) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis 
indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament.  

c) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que 
l’Ajuntament pugui fer difusió del projecte, a l’igual que el permís per 
publicar les fotografies i el nom de la persona autora. 

d) Facilitar, previ requeriment per escrit, la informació que sigui 
necessària per a la comprovació de l’efectiva realització de l’activitat 
subvencionada. 

e) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes 
bases o convocatòria mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que 
l’originen. 

f) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, 
com un canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol 
altra modificació que tingui transcendència per al seguiment del 
projecte.  

g) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o 
activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el 
lloc de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que faci constar en tot el 
material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
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h) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció 

de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de 
les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 

i) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte 
no s’ha portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

j) Justificar que l’import de la subvenció s’ha destinat efectivament a la 
realització de l’activitat per la qual es va atorgar la subvenció, en els 
termes que es detallen a l’apartat 10 d’aquestes bases.  

 
9.2. L'Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i 
després d’atorgar l’ajut, així com durant el desenvolupament de l’activitat 
objecte de la subvenció. Les entitats i associacions beneficiàries de les 
subvencions tenen la obligació de col·laborar amb les tasques de 
comprovació que pugui realitzar l’Ajuntament.  
 
  
10. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats 
subvencionades 
 
10.1. Sens perjudici d’allò que estableix l’article 9 l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions, els projectes i activitats que 
hagin rebut una subvenció hauran de justificar el seu compliment en el 
termini que estableixi la corresponent convocatòria, mitjançant la 
presentació de la documentació que es determini igualment en aquesta 
convocatòria.  
 
10.2. En cas que la convocatòria de la subvenció no hagi previst res al 
respecte, per Decret d’Alcaldia o Decret de la Regidoria d’Hisenda es podran 
establir els terminis i la documentació concreta a presentar per a justificar el 
compliment de les subvencions, que seran degudament notificats als 
interessats o publicats.  
 
10.3. En el cas que ni en la convocatòria ni en el Decret d’Alcaldia o 
Regidoria d’Hisenda s’hagi previst res al respecte, el termini per a justificar 
el compliment serà de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
finalització de l’activitat o projecte i la documentació a presentar serà 
aquella que es preveu a l’article 30 de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions.  
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11. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les 
subvencions 
 
11.1. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari 
establertes en aquestes bases i en la normativa d’aplicació, donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del 
beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del 
dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i 
perjudicis que siguin oportuns. 
 
11.2. Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no 
substancials de l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, 
l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció concedida de forma 
motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan que la va 
concedir.  
 
 
12.  Règim jurídic 
 
En tot allò no previst expressament per aquestes bases, i en particular tot el 
relatiu al procediment, les obligacions dels beneficiaris, l’acreditament i 
cobrament de la subvenció, i les infraccions i sancions, serà d’aplicació allò 
previst per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
seu reglament i el Decret 179/1995 de 13 de juny, que aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i per l’ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament i publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007.  
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ANNEX 1 
 
Convivència i Equitat 
  
Projectes que incorporin la perspectiva de convivència amb equitat en 
qualsevol àmbit (social, cultural, educatiu, de la salut, polític, econòmic, 
etc....) i que tinguin per objectius: 

 
1. Promoure la cultura del diàleg i la mediació. 

 
2. Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes 

discriminatòries per raó de gènere, origen, opció sexual, creences, 
cultura, classe social... 

 
3. Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre 

persones, entitats i/o col·lectius d’orígens culturals diversos. 
 

4. Visibilitzar l’aportació femenina a la construcció de la societat actual.  
 

5. Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat a col·lectius vulnerables. 

 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 

 
 

 

 

ANNEX 2 
 
Cultura 

 

1. La regidoria  valorarà que els programes i propostes d’activitats 
culturals presentats responguin a un interès públic i general del 
municipi, així com la relació que mantinguin entre col·lectius i/o 
entitats de la ciutat.  

 
2. Es valorarà que es centrin en la cultura popular i tradicional de 

Vilanova, el patrimoni cultural material i immaterial de la ciutat i/o 
l’oferta cultural que proposa. 

 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin 
finalitat lucrativa i/o comercial. 
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ANNEX 3 
 
 
Educació 
 
L’Àrea d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú creu fermament en l’educació no lectiva, familiar i 
associativa, i és per això que vol dotar als col·lectius que ho treballen amb 
recursos per a les activitats extraescolars de l’alumnat i les activitats 
formatives i d’intercanvi d’experiències organitzades per les AMPA i d’altres 
col·lectius relacionats amb el món educatiu per a fomentar:   

 
1. La millora de la relació entre l’escola i la comunitat que permetrà la 

consecució d’objectius comuns relacionats amb l’educació dels 
infants i joves. 

 
2. La implicació de tota la comunitat educativa en projectes educatius i 

dinamitzadors que donin continuïtat a les actuacions escolars 
iniciades. 

 
3. La col·laboració entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de seguir i 

millorar l’educació dels fills i les filles. 
 
 
Les activitats o iniciatives esmentades hauran d’estar aprovades pel 
consell escolar de centre i caldrà que així consti en la sol·licitud. 

 
En cap cas es tindran en compte aquelles sol·licituds que únicament 
presentin activitats de funcionament general i ordinari de les AMPA. 

 
Queden també excloses de l’àmbit d’Educació aquelles sol·licituds que 
presentin activitats i/o propostes de caràcter esportiu. 

 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 
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ANNEX 4 
 
Joventut 
 

1. Considerant el Pla Local de Joventut com una eina participada de 
planificació estratègica de la política de joventut de la ciutat, es 
valoraran i consideraran especialment totes aquelles activitats 
relacionades amb els objectius i activitats previstos en el Pla Local de 
Joventut, especialment la participació de les entitats en l’avaluació i 
seguiment del Pla.  

 
2. Es valoraran especialment les propostes que siguin fruit de la 

col·laboració entre dues o més entitats. 
 

En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 

 

 

 

 

ANNEX 5 
 
Promoció Econòmica i Turisme 

  
1. Es prioritzaran els projectes, activitats o serveis que s’emmarquin en 

l’àmbit de la promoció econòmica i/o de la ciutat i preferentment als 
sector estratègics de l’activitat nàutica, la gastronomia, el comerç de 
proximitat i els productes indentitaris, iniciatives d’atracció de 
turisme, productes de Km 0, productes d’elaboració artesanal i 
manufacturats ... Els projectes, a més de donar viabilitat a les 
voluntats de l’entitat o col·lectiu, han de contribuir, des del marc de la 
societat civil, a la creació de riquesa i de llocs de treball. 

 
2. Les propostes que fomentin la desestacionalització fora dels mesos de 

major afluència turística a la ciutat, que tinguin una repercussió en 
l’activitat econòmica i prioritàriament aquelles que tinguin una durada 
superior a un dia. 

 
3. Les propostes que portin implícit un pla de promoció exterior de la 

ciutat als mitjans de comunicació nacionals i/o estatals i pels mitjans 
2.0. 

 
4. Les actuacions que potenciïn productes diferencials i alhora 

identificadors del nostre territori i que alhora vetllin per la qualitat i la 
imatge. 
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5. Les activitats que es desenvolupin a la ciutat i tinguin com a mínim un 
àmbit nacional i una durada superior a un dia. 

 
6. També s’avaluarà que els projectes, activitats o serveis contemplin:  

 
� Les activitats que comportin l’acolliment a la ciutat de persones 

foranes amb estada superior a un dia. 
 
� El foment de la cultura emprenedora. 
 
� La generació de llocs de treball. 

 
 

Per optar als ajuts caldrà presentar un dossier on es contemplin els 
següents aspectes: 

 
- Objectius del projecte. 
- Àmbit de l’actuació. 
- Temps estimats de desenvolupament i consolidació. 
- Pressupost 

� Inversions 
� Ingressos 
� Despeses 

- Recursos necessaris 
� Humans 
� Tècnics 
� Formatius 

- Resultats previstos 
� Econòmics 
� Professionals 
� Socials 

- Sistemes de seguiment i avaluació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Regidoria de Participació i Entitats 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 
ANNEX 6 
 
Salut 
  

1. Projectes, activitats o serveis que s’encaminin vers el tractament 
normalitzat de les diferències. 

 
2. Projectes, activitats o serveis dirigits a la ciutadania en el seu 

conjunt amb un objectiu de prevenció, o específicament d’atenció a 
algun col·lectiu amb especials dificultats socials i/o de salut.  El 
criteri de serveis a subvencionar no es definirà pel col·lectiu que 
agrupa l’associació, sinó per a les persones a qui van dirigides les 
activitats i pel tipus d’acció proposada. 

 
 En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin 

finalitat lucrativa i/o comercial. 
 
 

 

ANNEX 7 
 
Medi ambient 
 

1. Programes o accions que contribueixin a fomentar l’estalvi 
energètic, l’ús de les energies renovables, i la disminució d’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle, d’acord amb el pla d’acció de l’agència 
Local de l’Energia. 

 
2. Activitats d’educació, promoció i divulgació ambiental que tinguin 

especial relació amb l’àmbit local (sostenibilitat local, disminució de 
residus, mobilitat sostenible, consum racional de recursos, compra 
verda...) i/o medi natural local. 

 
3. Activitats per a l’estudi, protecció i/o conservació del medi natural 

del nostre municipi. 
 
4. Activitats de promoció i difusió relacionades amb el foment de 

l’adopció responsable dels animals, esterilització i el seu benestar i 
  les activitats que contribueixin al control de colònies de gats a la 
ciutat. 

 
5. Altres accions i activitats que puguin complementar i donar suport 

als programes ambientals municipals. 
 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin 
finalitat lucrativa i/o comercial. 
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ANNEX 8 
 
Esports   

 

1. Fomentar la  integració i participació en l’activitat física a les 
persones amb discapacitats, als col·lectius de risc social i a la gent 
gran.  

 
2. Fomentar les activitats encaminades a l’esport per a tothom 

(activitats lúdic esportives), així com les encaminades al 
coneixement de Vilanova i la Geltrú i la integració en el medi 
natural.   

 
3. Fomentar l’equitat en la pràctica, formació i direcció esportiva. 

 
4. Dinamitzar l’esport escolar fomentant el desenvolupament de 

l’activitat física a les escoles.  
 

5. Col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf. 
 

6. Ajudar a les activitats esportives impulsades pels clubs esportius, 
tant de caràcter amateur com de competició. 

 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin 
finalitat lucrativa i/o comercial. 
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ANNEX 9  
 
Gent Gran   

 

 

 Foment de l’envelliment actiu i de la qualitat de vida de les persones grans, tot 
considerant la diversitat existent en aquest grup de població, en concret: 

 
1. Projectes que fomentin la interrelació entre persones de diferents 
generacions (infants-grans, joves-grans, adults-grans) tot compartint 
espais, activitats i coneixements. 

 
2. Projectes i actuacions que propiciïn posar de manifest la implicació 
activa i dinàmica de les persones grans amb la societat, mitjançant 
activitats lúdico-relacionals i culturals que fomentin la igualtat de 
tracte dona-home, la convivència, la diversitat i el voluntariat. 

 
3. Projectes i actuacions adreçats a la recuperació i manteniment de la 
memòria històrica viscuda i a la seva transmissió a la resta de la 
ciutadania. 

 
4. Actuacions i projectes que afavoreixin la formació continuada per 
part del col·lectiu (cultural, formativa, informativa, d’actualització, 
d’accés a les noves tecnologies, ...) 

 
En cap cas podrà ser objecte de subvenció les actuacions concretes en 
concepte de balls, àpats, sortides i autocars. 
 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin 
finalitat lucrativa i/o comercial. 
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ANNEX 10  
 
Participació Ciutadana   

 

1. Afavorir les propostes d’activitats que potenciïn la participació de la 
ciutadania en el propi moviment associatiu. 

 
2. Afavorir els programes i activitats que siguin d’interès per a la 

ciutadania, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una 
perspectiva global de la ciutat. 

 
3. Afavorir les propostes i activitats que impliquin l’avanç cap a una 

entitat aglutinadora i de prestació de serveis segons les necessitats 
del barri i de la ciutat. 

 
4. Afavorir les propostes que avancin en la publicació de butlletins 

informatius per al barri i la ciutat. 
 

5. Afavorir les propostes que avancin en la proposta d’accions que 
potenciïn metodologies participatives. 

 
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 

 

 

 

ANNEX 11  
 
Lleure infantil i juvenil  

 

1. Projectes, activitats o serveis, ubicats en el temps lliure dels infants i 
joves de la ciutat, que fomentin: els valors democràtics, la 
coeducació, la solidaritat, la inclusió d’infants amb disminució físiques 
i/o psíquiques, el respecte i la protecció del medi ambient, la 
convivència, la interculturalitat, les actituds i els hàbits saludables, el 
consum responsable i la participació social dels infants.  

 
2. Projectes que fomentin la interrelació entre persones de diferents 

generacions tot compartint espais, activitats i coneixements.  
 

En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Regidoria de Participació i Entitats 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

ANNEX 12  
 
Serveis Socials 

 
 
    1. Projectes, activitats o serveis que s’encaminin vers el tractament 

normalitzat de les diferències. 
 
    2. Projectes, activitats o serveis dirigits a la ciutadania en el seu conjunt 

amb un objectiu de prevenció, o específicament d’atenció a algun 
col·lectiu amb especials dificultats socials i/o de salut.  El criteri de 
serveis a subvencionar no es definirà pel col·lectiu que agrupa 
l’associació, sinó per a les persones a qui van dirigides les activitats i 
pel tipus d’acció proposada. 

 
 En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 

lucrativa i/o comercial. 
 
 


