
CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 

ENTITATS LOCALS.

Àrea de serveis personals, 2018

Àmbit CULTURA

A) PROGRAMACIÓ CULTURAL (Màxim 50 punts)

• Programació continuada, 15 punts

• Activitats extraordinàries i d’especial rellevància, 10 punts

• Activitats per Festa Major i/o Escaldarium, 5 punts

• Grau de complexitat de la proposta, 10 punts

• Innovació i complementació de la programació local, 5 punts

• Trajectòria / Experiència, 5 punts

B) IMPACTE SOCIAL (Màxim 20 punts)

• Programació oberta al poble, 8 punts

• Afluència de públic, 8 punts

• Repercussió de les activitats fora del poble, 4 punts

C) ASPECTES PRESSUPOSTARIS (Màxim 20 punts)

• Volum econòmic, 5 punts

• Esforç d’autofinançament, 10 punts

• Despeses de contractació, 5 punts

D) CRITERIS DE COL·LABORACIÓ (Màxim 10 punts)

• Treball en xarxa amb altres associacions i Ajuntament, 3 punts

• Esforç per fomentar la participació (mesures concretes), 2 punts

• Esforç d’integració social (mesures concretes, 2 punts

• Respecte mediambiental (mesures concretes, 2 punts

• Responsabilitat en l’organització d’actes, 1 punt
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Àmbit EDUCACIÓ

Línia 1: ENTITATS EDUCATIVES LOCALS (ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 
D’ALUMNES, ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES)

A) PART FIXE A REPARTIR PER IGUAL ENTRE TOTES LES ENTITATS QUE 
COMPLEIXEN ELS REQUISITS (15% del pressupost)

B) PART VARIABLE A REPARTIR ENTRE TOTES LES ENTITATS EN FUNCIÓ DEL 
NOMBRE D’ALUMNES (10% del pressupost)

C) COMPLEMENTARIETAT I SUPLÈNCIA D’ACTIVITATS ANÀLOGUES AL MUNICIPI 
(Màxim 25 punts)

• Activitats extraescolars
• Serveis complementaris

D) PROJECTES QUE FOMENTIN LA COHESIÓ SOCIAL I LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITAT (Màxim 25 punts)

• Projectes que facilitin l’accés a les activitats de tot l’alumnat, promovent activitats de 
baix cost.

• Projectes que facilitin l’organització de les activitats amb voluntariat o es realitzin a 
través de programes d’aprenentatge – servei.

• Projectes que fomentin la reutilització i socialització dels llibres de text.
• Projectes que fomentin l’organització i/o participació d’activitats de formació de famílies

E) CAPACITAT D’AUTOFINANÇAMENT I DIFICULTAT D’EXECUTAR L’ACTIVITAT 
SENSE LA SUBVENCIÓ (Màxim 10 punts) 

F) VALORACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE (Màxim 15 punts)

• Projecció social i interès general de les activitats
• Projectes realitzats conjuntament o en coordinació entre vàries entitats
• Grau d’innovació del projecte

Línia 2: PROJECTES QUE CONTRIBUEIXIN AL DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS I
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PROJECTE EDUCATIU DE CALDES DE MONTBUI (PEC)

A) COINCIDÈNCIA AMB LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES PRIORITÀRIES 
ESTABLERTES AL PEC (Màxim 25 punts)

B) VALORACIÓ TÈCNICA I COMPLEXITAT DEL PROJECTE (Màxim 25 punts)

C) IMPACTE DEL PROJECTE I INCIDÈNCIA QUANTIFICABLE SOBRE LA 
CIUTADANIA (Màxim 25 punts)

D) PRESSUPOST NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE I CAPACITAT 
D’AUTOFINANÇAMENT (Màxim 25 punts)
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Àmbit ESPORTS

A) PROJECTE ESPORTIU (Màxim 80 punts):

Foment i suport a la iniciació esportiva 30 punts

• Nombre d’esportistes menors de 16 anys

• Nombre d’homes i dones esportistes fins a 16 anys.

• Activitats programades cap a la iniciació esportiva

• Actes i/o campanyes de difusió/captació esport base (escoles d’iniciació, campus, 
estades, xerrades...)

• Acollida esportistes nouvinguts

• Promoció de l’esport per la dona

• Promoció de l’esport per a discapacitats

Programació esportiva permanent 25 punts

• Participació en lligues, competicions,circuits amb continuïtat anual o de temporada.
• Realització d’activitats esportives amb continuïtat anuals ( sortides de cap de 

setmana, caminades, intercanvis amb altres entitats...)

Activitats puntuals i participació en projectes 20 punts

• Activitats puntuals obertes a tot tipus de públic.
• Activitats puntual restringides a participació federada.
• Participació en actes de Festa Major, festes de barri, activitats esportives d’altres 

entitats, actes festius del municipi en general.
• Participació en projectes esportius fomentats per qualsevol estament nacional, 

comarcal local
• Participació en projectes de valors en l’esport, de prevenció de conductes de risc...

Formació esportiva 5 punts

• Execució de cursos de formació continuada per a entrenadors, dinamitzadors o 
components de l’entitat.

• Foment de la promoció per assolir titulació d’entrenador/monitor als joves.

B) ORGANITZACIÓ ( Màxim 20 punts)

Autofinançament 10 punts

• Volum econòmic
• Esforç d’autofinançament
• Despeses imprescindibles
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Estructura i capacitat organitzativa 10 punts

• Nombre de persones que componen l’entitat a nivell d’organització
• Volum de persones que es mou al llarg de l’any/temporada
• Col·laboració amb l’ajuntament
• Esforç d’integració social
• Respecte mediambiental en activitats al medi natural
• Responsabilitat en l’organització d’actes esportius.
• Esforç per fomentar la participació
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Àmbit JOVENTUT

A) PROGRAMACIÓ  (Màxim 40 punts)

• Activitats de caràcter obert

• Complexitat organitzativa

• Activitats internes setmanals

• Activitats extraordinàries (aniversaris, etc)

• Antecedents i historial de la programació d’anys anteriors

• Activitats dins de la Festa Major

B) IMPACTE SOCIAL (Màxim 30 punts)

• Nombre d’infants inscrits en el curs actual

• Franges d’edats a qui s’adreça

• Nombre de socis/sòcies

• Nombre de membres titulats en el lleure

C) ASPECTES PRESSUPOSTARIS (Màxim 10 punts)

• Esforç d’autofinançament, 10 punts

D) CAPACITAT ASSOCIATIVA I DE COL·LABORACIÓ (Màxim 20 punts)

• Aspectes formals de difusió i de preparació de les activitats

• Aspectes d’integració social (indicar mesures concretes)

• Capacitat de treball en xarxa amb d’altres associacions i amb l’Ajuntament
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Àmbit PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) PROGRAMACIÓ  (Màxim 50 punts)

• Programació continuada, 15 punts

• Activitats extraordinàries i d’especial rellevància, 10 punts

• Activitats per Festa Major i/o Escaldarium, 5 punts

• Grau de complexitat de la proposta, 10 punts

• Innovació i complementació de la programació local, 5 punts

• Trajectòria / Experiència, 5 punts

B) IMPACTE SOCIAL (Màxim 20 punts)

• Programació oberta al poble, 8 punts

• Afluència de públic, 8 punts

• Repercussió de les activitats fora del poble, 4 punts

C) ASPECTES PRESSUPOSTARIS (Màxim 20 punts)

• Volum econòmic, 5 punts

• Esforç d’autofinançament, 10 punts

• Despeses de contractació i assimilades, 5 punts

D) CRITERIS DE COL·LABORACIÓ (Màxim 10 punts)

• Treball en xarxa amb altres associacions i Ajuntament, 3 punts

• Esforç per fomentar la participació (mesures concretes), 2 punts

• Esforç d’integració social (mesures concretes), 2 punts

• Respecte mediambiental (mesures concretes), 2 punts

• Responsabilitat en l’organització d’actes, 1 punt
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