La finalitat d’aquestes bases específiques, és complementar la regulació establerta de
les Bases Generals de Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, de les
regidories que formen part de l’Àrea de Serveis Personals: Acció Social, Esports,
Educació, Cultura i Salut Comunitària.
En aquestes bases es recull els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions
que estiguin relacionades amb les línies i àmbits de treball de : Acció Social, Esports,
Educació, Cultura i Salut Comunitària, dins de l’aplicació pressupostària i del
compliment dels criteris establerts en aquestes bases.
Les entitats sol·licitants de subvenció hauran de complir a més d’aquestes bases
específiques les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i en
línia amb el Pla estratègic de subvencions 2020 -2022, de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar.
Una vegada aprovades aquestes bases s’obre la convocatòria de presentació de
sol·licituds de subvenció en els àmbits anteriorment esmentats.
Primer.- Criteris específics en matèria d’Acció Social
1. Objecte de la subvenció
L'ajuntament de Malgrat de Mar atorgarà subvencions amb la finalitat de donar suport i
fomentar el desenvolupament de projectes i/o activitats que s’adrecin a l'atenció de les
persones i/o grups de persones del municipi que presenten algun tipus de necessitat
d'àmbit social, i/o sanitàries, sempre que estiguin relacionades amb les funcions
pròpies dels serveis socials bàsics segons estableixen els articles 7 i 17 de la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
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Preàmbul

CVE 2020017046

Mitjançant la present publicació s’obre la convocatòria als efectes oportuns.

Data 7-7-2020

Un cop fet el tràmit d’informació pública, s’han declarats aprovades definitivament de
forma tàcita.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acord del Ple de l’Ajuntament de 05.05.2020, d’aprovació de les Bases de referència.

A

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DELS ÀMBITS DE
L’ÀREA SERVEIS PERSONALS PER A L’ANY 2020.

Aquesta línia de subvenció va destinada a entitats sense ànim de lucre que han
d’acreditar mitjançant còpia o declaració responsable signada, el següent :

B

2. Requisits

La Regidoria d’Acció social i ciutadania estableix com a línies de subvenció prioritàries
aquelles que s'ajustin als àmbits d'actuació indicats i que potenciïn activitats,
programes o projectes orientats als :
a) Col·lectius en risc d'exclusió social i residencial, i/o en situació de des
protecció, que permetin la millora de la qualitat de vida en l’àmbit personal,
social i de salut física i psicològica.
b) Accions complementàries als programes d'actuació dels Serveis Socials Bàsics
Municipals.
c) Respongui a les funcions de prevenció, sensibilització, aprenentatge, suport,
que doni resposta als col·lectius abans esmentats i d’altres àmbits recollits a la
cartera de serveis dels serveis socials bàsics.

A
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3.Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament
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El projecte i /o activitat pel qual se sol·licita el finançament ha d'acreditar el
compliment del següents requisits:
a)Que els destinataris sigui únicament persones empadronades al municipi que
presenten algun tipus de necessitat d'àmbit social.

Data 7-7-2020

a) Estar legalment constituïda. A aquests efectes s'haurà d'acreditar la inscripció
al Registre d'entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
b) Estar inscrita al Registre d'entitats i establiments de serveis socials de
Catalunya, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
c) Poden presentar sol·licitud Centre Hospitalari Públic, no caldrà acreditar
l’anterior .

El termini de presentació de sol·licituds per a 2020 finalitzarà al cap de dos mesos des
de la publicació en el BOP de l’aprovació definitiva de les presents bases.
Així mateix, haurà de complir amb el procediment establert d’acceptació i justificar
l'aplicació, mitjançant presentació dels documents normalitzats al seu efecte i la
documentació que acompanyi, al Registre General de la Corporació tal i com s’indica
a les Bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2020.
La justificació econòmica es presentarà abans del 30 d’octubre de 2020.
5. Disponibilitat pressupostària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Termini de presentació de sol·licituds

6.- Barem específic de valoració de Projectes, accions i /o activitats.

B

En l’àmbit d’Acció social, com a import màxim en concepte de transferències es
disposa de l’aplicació pressupostaria 70 2310 48900 Transferència àrea benestar i
família amb un import màxim de 6.000€

10
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7.- Indicadors d’Avaluació
Nombre de persones beneficiades.
Tipus d’activitat que realitzen i impacte que provoca al Municipi.
Nombre total de persones beneficiades segons tipologia de programa.
Memòria d’ activitats anual
Nombre de cursos, tallers i activitats que es porten a terme durant l’ any
Segon.- Criteris específics en matèria d’ESPORTS
1.Objecte de la subvenció
l'Ajuntament de Malgrat de Mar atorgarà subvencions a entitats esportives del municipi
sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport i fomentar la pràctica de l’esport
en totes les seves vessants, les activitats esportives d’entitats i clubs federats donant
suport a la competició d’aquests i reconeixent a aquelles que destaquin en les seves
modalitats respectives, i sobretot amb la finalitat de promocionar l’esport femení en
qualsevol de les seves disciplines.

Data 7-7-2020

Punts màxims
20
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10

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Precisió en la identificació i justificació de la necessitat social del
projecte
Precisió en la formulació i definició objectius
El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal
i/o atenció centrada en la persona
Experiència de l'entitat en projectes de caire social.
Entitat que realitza activitats destinades a infants amb discapacitat
psíquica, sensorial
Entitat que realitzi activitats per a persones amb malalties físiques,
psíquiques o de l’àmbit de la salut per millorar qualitat de vida,
mobilitat, millora mental .
Entitats àmbit sanitari i/o social realitzin projectes, tallers, activitats
continuades destinada a persones adultes amb malalties mentals,
psíquiques, manca de mobilitat, toxicòmans, etc. que millorin la
seva qualitat de vida.
En relació als beneficiaris del projecte
Per cada persona del municipi beneficiària del projecte, activitat,
amb durada de tota la jornada.
Per cada persona del municipi beneficiària de tallers, d’activitats
continuada de durada mínima de 2 hores
Per activitats complementàries a la Regidoria d’Acció Social i
ciutadania.

Puntuació
màxima
10

B

Barem per l’Entitat

A

Les entitats han d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts per a obtenir subvenció:

La sol·licitud de subvenció per a la programació anual o puntual d'activitats esportives
es realitzarà en el document normalitzat, segons consta a les bases generals a l’art. 10
Requisits formals i materials (sol·licitud, declaració responsable, document acceptació,
Memòria i Pressupost) i, s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Còpia de l'estat de comptes (d’ingressos i despeses) de l'entitat aprovada per
l'Assemblea de Socis corresponent a la temporada anterior i l’actual.
b) Certificat de l´acord d’aprovació del pressupost.
Els documents demanats en el present apartat serà un Certificat degudament signat
pels representants legals de l'entitat i amb el segell.
c) Acreditació d’entitat registrades al Consell Català de l’Esport (Declaració i/o
certificat responsable inscripció de l’entitat al registre de la Federació).
d) Factura i comprovant de pagament original a la Federació corresponent, pel
total de les llicències federatives de l'any o temporada en curs.
e) Certificat de l’entitat federativa, on consti en un llistat ordenat, amb el nombre
d’esportistes federats o de llicències federatives de cada esportista de l’any en
curs. Aquest llistat, ha de contenir de cada esportista: el nom, cognoms,
DNI/NIE, sexe, població, edat, tipus de competició.
f) Acreditació de la representativitat; Certificat o còpia compulsada de l’acta
signada de la elecció de la junta directiva amb càrrec. En cas que la
documentació es trobi en poder de l’Ajuntament, declaració conforme les dades
no han variat.
g) Acreditació de ser entitat legalment constituïdes.
h) Memòria de les activitats realitzades durant la temporada anterior.
i) Acreditació dels rebuts i pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, que
es troba al corrent.
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El termini de presentació de sol·licituds per a 2020, s’iniciarà des de la publicació en el
BOP de l’aprovació definitiva de les presents bases, i finalitzarà el 30 d’octubre de
2020.
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3. Termini de presentació de sol·licituds i Justificació

Data 7-7-2020

a) Entitats han d’estar legalment constituïdes.
b) Estar inscrita al Registre del Consell català de l’Esport corresponent de l’àmbit
d’actuació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta línia de subvenció va destinada a entitats sense ànim de lucre que han
d’acreditar mitjançant còpia o certificat signat i segellat, el següent :

B

2. Requisits

A

Les subvencions atorgades estaran destinades a subvencionar una entitat, les
activitats anuals o bé activitats concretes o puntuals.

a) L’adquisició de material no inventariable.
b) Despeses generades de les llicències esportives, arbitratges/jutges de
competició, inscripció d’equips
assegurances/mutualitats i totes les
relacionades amb la federació esportiva corresponent.
c) Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, mutualitats.
d) Despeses relacionades amb actes esportius: despeses de trofeus, samarretes
5. Disponibilitat pressupostària.
En l’àmbit d’Esports, com a import màxim en concepte de transferències es disposa
de l’aplicació pressupostaria 40 3410 48900 Transferència àrea esports amb un
import màxim de 45.000€
6.- Barem específic de valoració.
Per a ser valorats els projectes i/o activitats s'hauran d'acreditar documentalment i es
farà segons els criteris que es detallen a continuació.
Respecte a l’Esport federat fins al 50% del total del pressupost

Punts
màxims
Nivell de competició i nombre de participants amb llicència esportiva
3
federada segons el grup d’edat (De 4 a 17 anys)
Nivell de competició i nombre de participants amb llicència esportiva
2
federada segons el grup d’edat (De 18 a 50)
Nivell de competició i nombre de participants amb llicència esportiva
1
federada segons el grup d’edat (De més de 50 anys
Per cada llicència esportiva femenina es sumarà 0,5 punts al total
resultant.
Despeses originades per la competició fins al 50% del total del Punts
pressupost).
màxims
Entre 0 i 500 € pressupost total de despeses
10
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A més dels criteris i compliment de l’establert a les Bases Generals de subvenció a
l’art. 25, les despeses que s’admeten com a subvencionables són les següents:
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4. Despeses subvencionables

Data 7-7-2020

Les sol·licituds de subvenció de les entitats esportives amb tota la documentació
presentada, són considerades també com a justificació econòmica. E pagament de la
subvenció atorgada no és pagarà fins a que s’hagi realitzat l’acceptació de la
subvenció.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Qualsevol documentació o dada que no sigui llegible, errònia o dificulti la seva
comprovació no serà avaluable.
Les sol·licituds de subvenció de les entitats d’esports es presentarà abans del 30
d’octubre de 2020.

A

Qualsevol altre document que es sol·liciti des de la regidoria d’esport.

B

j)

7.- Indicadors d’Avaluació
Nombre d’Entitats beneficiàries.
Nombre de noves propostes esportives. Accions dutes a terme segons cada Entitat
Impacte social del programa esportiu. -Nombre d’esportistes que participen del
programa esportiu de l'entitat. -Nombre de grups i categories esportives del programa.
Nivell i àmbit territorial de participació en competicions oficials.
Nivell de racionalització de la despesa i adequació de les partides del pressupost a les
finalitats del programa o projecte esportiu

Tercer.- Criteris específics en matèria d’EDUCACIÓ
1..Objecte
L’Ajuntament de Malgrat de Mar atorgarà subvencions a les AMPAS dels centres
educatius del municipi, amb la finalitat de recolzar les activitats i/o projectes de
promoció d’una oferta educativa de suport i complementària als centres escolars.
Activitats diversificades de l’àmbit de la millora de l’èxit educatiu, que fonamentin
l'adquisició de valors que millorin la convivència i la tolerància i l’equitat en l’accés.
Activitats de reforç educatiu, musical i/o cultural complementaria.
2. Requisits
Aquesta línia de subvenció va destinada únicament a les AMPAS dels centres escolars
que han d’acreditar mitjançant certificat signat i segellat de l’entitat, el següent :
a) Que són entitats legalment constituïdes.
3. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament
La Regidoria d’Educació estableix com a línies de subvenció prioritàries aquelles que
s'ajustin als àmbits d'actuació assenyalats i que potenciïn activitats o projectes
orientats a:
a) Al municipi i la comunitat educativa (alumnes, famílies i centres educatius).
b) Accions complementàries amb els programes d'actuació dels Centres Educatius i de
la Regidoria d’Educació.
4. Termini de presentació de sol·licituds

A
https://bop.diba.cat
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Més de 2.501 € pressupost total de despeses
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100

Data 7-7-2020

Entre 1.001 € i 2.500 € pressupost total de despeses

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

50

B

Entre 501 i 1.000 € pressupost total de despeses

a) L’adquisició de material no inventariable.
b) Despeses d’edicions de cartells, material gràfic etc.
c) Despeses directament relacionada amb la realització de l’activitat
subvencionada així com aquelles indirectes que es considerin imprescindibles
o complementàries de les directes i que resultin estrictament necessàries per a
dur a terme l’activitat.
d) Excepcionalment, s’admetrà les despeses sense les que hagués estat
impossible la realització de l’activitat amb un màxim de 1500€
6. Disponibilitat pressupostària.
En l’àmbit d’Educació, com a import màxim en concepte de transferències es disposa
de l’aplicació pressupostaria 76 3260 48900 Transferència àrea Ensenyament amb
un import màxim de 8.500€
7 .Barem específic de valoració de Projectes, activitats.

Precisió en la identificació i qualitat del projecte i/o activitats (objectius,
desenvolupament i justificació, metodologia i pressupost) respecte de la
necessitat educativa del projecte/activitat
Nivell implantació de les activitats objectes de subvenció, si es tracta
d'activitats continuades durant l'any i durant cursos escolars.
Nombre d'alumnes que es beneficien del projecte. Per a cada grup de
10 participants (1 punt)
Inclusió i/o complementarietat en el projecte educatiu i curricular del
centre. (Activitat o projecte )
Activitats que fomentin la capacitació i/o la participació de les famílies a
l’escola i a la comunitat.

Puntuació
màxima
20
10
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B

Projectes i/o activitats (1 projecte, o el total activitats presentades)
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A més dels criteris i compliment de l’establert a les Bases Generals de subvenció a
l’art. 25, les despeses que s’admeten com a subvencionables són les següents:

Data 7-7-2020

5. Despeses subvencionables

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, haurà de complir amb el procediment establert d’acceptació, i justificar
l'aplicació, mitjançant presentació dels documents normalitzats al seu efecte i la
documentació que acompanyi, al Registre General de la Corporació tal i com s’indica
a les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2020.
La Justificació econòmica es presentarà abans del 30 d’octubre de 2020.

A

El termini de presentació de sol·licituds per a 2020 finalitzarà al cap de dos mesos des
de la publicació en el BOP de l’aprovació definitiva de les presents bases.

Puntuació

Quart.- Criteris específics en matèria de CULTURA
1. Objecte de la subvenció
L'Ajuntament de Malgrat de Mar atorgarà subvencions amb la finalitat de promoure
activitats socioculturals d'interès públic per a la població, que complementin i ampliïn
les ofertes de la iniciativa pública i siguin un element de dinamització i enriquiment de
la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació de les entitats, grups i
col·lectius de l'àmbit de la cultura de Malgrat de Mar.
2. Requisits
Aquesta línia de subvenció va destinada a entitats sense ànim de lucre que han
d’acreditar mitjançant còpia o certificat signat i segellat, el següent :
a) Entitats han d’estar legalment constituïdes.

https://bop.diba.cat
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Nombre d’alumnes beneficiats.
Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any al municipi.
Nombre de propostes formatives noves.
Manteniment de les activitats pròpies de les Associacions de Mares i Pares.
Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada despesa
subvencionable.
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7.- Indicadors d’Avaluació

Data 7-7-2020

5
10
5
5
10
10
5
5

A

3
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Oferta d’activitats presentades (únicament es valora 1 de les
activitats o projecte presentat, per a cada un dels ítems)
Oferta variada d’activitats extraescolars: Per cada activitat extraescolar
organitzada 1 punt , amb un màxim de 3 punts
Activitats de nova creació, no realitzades amb anterioritat
Activitats que impliquin la col·laboració amb el propi centre educatiu.
Activitats de l’àmbit artístic i/o cultural
Activitats reforç i/o coneixements en noves tecnologies, salut
Activitats que afavoreixin la diversitat cultural i/o equitat.
Activitats que faciliten la millora de l’èxit educatiu
Activitats extraescolars d’educació en el lleure
Activitats de difícil execució sense subvenció

3. Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament

B

Els àmbits d'actuació dels projectes, objecte de subvenció, s'hauran d'emmarcar en
qualsevol dels camps següents:

La Justificació econòmica es presentarà abans del 30 d’octubre de 2020.
5. Disponibilitat pressupostària.
En l’àmbit de Cultura, com a import màxim en concepte de transferències es disposa
de l’aplicació pressupostaria 30 3340 48900 Transferència àrea Cultura amb un
import màxim de 17.770€
6. Barem específic de valoració
Els projectes o activitats subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 20 punts
per a ser valorats, segons els següents criteris:
Criteris generals

Puntuació
màxima
Precisió en la identificació i justificació de la necessitat cultural del
2
projecte o activitat
Precisió en la formulació i definició d’objectius
2
Adequació del projecte o activitat als eixos de treball establerts en el
4
Pla d’Acció Cultural.
Programacions estables i/o que reforcin les programacions de la
4
Regidoria de Cultura.
Capacitat de finançament a través de recursos propis de l’entitat i les
4
ajudes rebudes per altres institucions
Criteris específics – projecte/activitat
Que fomentin la creació i el desenvolupament de xarxa entre diferents
entitats i/o agents culturals.

2

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 9-12
CVE 2020017046

Així mateix, haurà de complir amb el procediment establert d’acceptació i justificar
l'aplicació, mitjançant presentació dels documents normalitzats al seu efecte i la
documentació que acompanyi, al Registre General de la Corporació tal i com s’indica
a les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2020.

Data 7-7-2020

El termini de presentació de sol·licituds per a 2020 finalitzarà al cap de dos mesos des
de la publicació en el BOP de l’aprovació definitiva de les presents bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. Termini de presentació de sol·licituds

B

a. La recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular i tradicional
catalana (costums, tradicions, història...). .
b. La creació, promoció i/o la difusió en els àmbits de les arts plàstiques, escèniques i
audiovisuals, la literatura i el patrimoni (difusió cultural, difusió artística, teatre, música,
danses populars, literatura, intercanvis culturals, patrimoni cultural local, cinema,
esdeveniments culturals).
c. El foment de la participació en les activitats culturals, com a eix vertebrador de
ciutadania, afavorint la convivència i la inclusió social.

1
1
3
2

7. Indicadors d’Avaluació
Nombre de participants per tipologia d’activitat.
Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any .
Nombre de propostes noves.
Grau d’obertura dels programes a la ciutadania i d’impacte directe als ciutadans, a
partir de la previsió del nombre de destinataris de les activitats .
Nivell d’implicació o col·laboració en les activitats culturals, patrimonials, socials i
festives del municipi, organitzades per l’Ajuntament .
Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al nombre
d’entitats potencials sol·licitants.

Cinquè.- Criteris específics en matèria de Salut Comunitària
1. Objecte
L'Ajuntament de Malgrat de Mar atorgarà subvencions aquelles activitats que des de
l’àmbit de la salut (alimentació, vida saludable, malalties físiques, psíquiques etc.)
amb la finalitat de sensibilitzar, de promoció i de prevenció de la salut, donant suport i
fomentar el desenvolupament de projectes i/o activitats d’aquest àmbit i que vagi
adreçada a la ciutadania en general, i especialment vinculades a col·lectius que poden

A

Organització de trobades amb altres entitats i col·lectius amb objectius
afins a l’organitzadora
Participació, difusió i representació de Malgrat de Mar en trobades
d’altres municipis
Col·laboració en les activitats organitzades per l’Ajuntament
No disposició d’un espai municipal per a realitzar l’activitat

https://bop.diba.cat
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Capacitat organitzativa de l’entitat( Estructura interna, nombre de socis
el dia de la sol·licitud, activitats fixes anuals, capacitat d’autogestió.
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1
1
1
1
1

Data 7-7-2020

La innovació i la creació de propostes d’activitats.
La generació de nous públics
Foment dels hàbits culturals entre la població del municipi.
La fidelització del públic local.
L’augment de la participació i coresponsabilitat en les polítiques locals
culturals.
Criteris específics – entitat sol·licitant

1

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1
1

B

Que fomentin el conèixer la història i el patrimoni de Malgrat de Mar
Promoguin la difusió cultural artística entre joves, immigrants i
persones en risc d’exclusió social
La consolidació del projecte o activitat dins la programació anual del
municipi.

Activitats d’utilitat pública que fonamenta l’atorgament

La Regidoria de Sanitat estableix com a línies de subvenció prioritàries aquelles que
s'ajustin als àmbits d'actuació indicats i que potenciïn activitats, programes o projectes
orientats als :
a)Col·lectius amb malalties cròniques, mentals o en risc d'exclusió que permetin la
millora de la qualitat de vida en l’àmbit personal, social i de salut física i psicològica.
b) A Activitats que formen part d'una programació anual, o bé activitats concretes o
puntuals adreçades a la ciutadania per afavorir una vida saludable.
c) Activitats que fomentin la prevenció de malalties i doni a conèixer hàbits saludables
a diferents col·lectius del municipi.
4

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a 2020 finalitzarà al cap de dos mesos des
de la publicació en el BOP de l’aprovació definitiva de les presents bases.
Així mateix, haurà de complir amb el procediment establert d’acceptació i justificar
l'aplicació, mitjançant presentació dels documents normalitzats al seu efecte i la
documentació que acompanyi, al Registre General de la Corporació tal i com s’indica
a les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2020.
La Justificació econòmica es presentarà abans del 30 d’octubre de 2020.
5

Despeses subvencionables

A més dels criteris i compliment de l’establert a les Bases Generals de subvenció a
l’art. 25, les despeses que s’admeten com a subvencionables són les següents:
e) L’adquisició de material no inventariable.
f) Despeses d’edicions de cartells, material gràfic etc.
g) Despeses directament relacionada amb la realització de l’activitat
subvencionada així com aquelles indirectes que es considerin imprescindibles
o complementàries de les directes i que resultin estrictament necessàries per a
dur a terme l’activitat.

https://bop.diba.cat
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a) Entitats han d’estar legalment constituïdes.
b) Estar inscrita i actualitzada les dades al Registre d’Entitats Municipal

Data 7-7-2020

Aquesta línia de subvenció va destinada a associacions i entitats sense ànim de lucre
que han d’acreditar mitjançant còpia o certificat signat i segellat, el següent :
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estar o patir risc d’exclusió, a col·lectius amb malalties cròniques, psicològiques o
mentals.

Puntuació
Màxima
Precisió en la identificació, justificació de la necessitat social del
5
projecte, activitat
Precisió en la formulació i definició objectius
5
El projecte, activitats incorpora aspectes per a la inclusió de la
5
perspectiva de gènere (recull dades segregades per sexe, comunicació
no sexista)
Per accions de sensibilització relacionades amb la salut que beneficiïn
5
a la ciutadania
Per accions, activitats fomentin l’alimentació i vida saludable
5
Per activitats, jornades, contempli les relacions intergeneracional i/o
que fomenti la participació tant d’infants com joves
Per activitats organitzades en la que participin a més d’experts, la
10
participació de voluntaris
Per activitats, jornades, accions que facilitin la sensibilització sobre
10
malalties de llarga durada, l'aprenentatge d'hàbits saludables, consells
de salut mitjançant informació específica en diferent tipus de suport, i/o
diferents tipologia d’activitat
Projectes, programes, activitats, que presentin dins l'anualitat una
10
continuïtat de treball amb diferents accions, activitats
8 .Indicadors d’Avaluació.
Nombre de participants en cada projecte o activitat
Nombre d’activitats realitzades al llarg de l’any
Nombre total de persones beneficiades segons tipologia de programa.
Nombre de cursos, tallers i activitats que es porten a terme durant l’ any
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Malgrat de Mar, 29 de juny de 2020.
Jofre Serret Ballart
Regidor de l’Àrea de Serveis Socials

https://bop.diba.cat

Respecte Projecte/Activitat
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En l’àmbit de Salut comunitària, com a import màxim en concepte de transferències es
disposa de l’aplicació pressupostaria 96 3110 48900 Transferència àrea de Sanitat
amb un import màxim de 900€

A

Disponibilitat pressupostària.
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