ANEXO III: PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CANALS PER A l'EXERCICI 2019
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
pretenguen atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de Subvencions.
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
interferències que pogueren afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les
actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de superposició.
Per a millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedisca a elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions, i amb caràcter previ al naixement de les subvencions o els convenis de col·laboració que la
Corporació puga celebrar amb Fundacions sense Ànim de lucre, en els termes previstos en l'Ordenança General
de Subvencions.
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 per a l'exercici 2019 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 i l'aprovació de l'oportuna convocatòria en règim de
concurrència en la qual es contindran les bases reguladores de la seua concessió. Les subvencions nominatives
estaran incloses en el Pressupost.
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 dites objectives.

ARTICLE 4.
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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 porte a la
pràctica en els seus propis termes.
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUALS S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS
ARTICLE 5.
L'Ajuntament concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o de forma directa i nominativa en el
pressupost aprovat o prorrogat, canalitzats a través 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 o per a promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència local.
ARTICLE 6. Objectius.
Els objectius perseguits amb aquest Pla estratègic, a nivell general són els següents: el foment de tot tipus
d'activitats d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública, sempre sense ànim de lucre,
col·laborant en el desenvolupament i foment d'activitats d'escàs rendiment econòmic, a més de potenciar la
creació de xarxes associatives i de participació dels ciutadans en l'àmbit municipal.
Entre els objectius que aquest Ajuntament vol desenvolupar mitjançant la seua col·laboració es troben les
activitats esportives, socials, culturals, educatives, artístiques, científiques, amb les quals es pretén configurar
un espai on l'acció de foment se centre en:
La promoció d'estratègies de sensibilització respecte als interessos dels diferents grups de població.
Promoure la integració social i no discriminació.
Promoure els principis d'igualtat i de solidaritat.
Promoció de la qualitat de vida.
Promoció de valors ciutadans en l'exercici d'oci i temps lliure.
Promoció de les manifestacions culturals, en tots els àmbits (incloses les activitats musicals, i en general
qualsevol manifestació artística).
Recuperació i/o manteniment de tradicions arrelades en la cultura popular així com el foment d'espais per al
seu desenvolupament.
Promoció de l'activitat esportiva, sobre la consideració del seu valor integrador i de desenvolupament de valors
socials i humansPromoció i desenvolupament d'activitats científiques i educatives.
CAPÍTOL III. LÍNIES D'ACTUACIÓ
ARTICLE 7.
Les línies d'actuació i la seua concreció seran les següents:
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12.1.- AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS
LÍNIA D'ACTUACIÓ Nº 12.01
DESCRIPCIÓ: EMERGÈNCIA SOCIAL. AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Área de Coordinación administrativa, servicios de bienestar social y gobierno
abierto
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Famílies i persones físiques
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Ajudes econòmiques de primera necessitat, per a
casos urgents i d'interès social.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 100.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23111-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris i Subvenció Conselleria Bienestar Social
APORTACIÓ D’ALTRES ENS: Subvenció periòdica Serveis Socials Generals Conselleria Benestar social, per
un import previsible de 75.000€ i que comprèn altres programes d'assistència social primària.
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Reglament de Prestacions Econòmiques Individuals
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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2.- AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS – PROGRAMA POBRESA ENERGÈTICA
LÍNIA D'ACTUACIÓ Nº 12.02
DESCRIPCIÓ: EMERGÈNCIA SOCIAL. Ajudes vulnerabilitat subministraments bàsics
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Área de Coordinación administrativa, servicios de bienestar social y gobierno
abierto
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Famílies i persones físiques
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Ajudes econòmiques de primera necessitat, per a
casos urgents i d'interès social en matèria pobresa energètica.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 25.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23111-48201
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Reglament de Prestacions Econòmiques Individuals
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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12.3.- AJUDES INSERCIÓ SOCI EDUCATIVA
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.03
DESCRIPCIÓ: EMERGÈNCIA SOCIAL. AJUDES INSERCIÓ SOCI EDUCATIVA
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social i vulnerabilitat.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Famílies i persones físiques
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Impuls i ajuda a l'estudi i l'educació. Facilitar l'accés a
l'educació i a activitats normalitzades d’integració.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 5.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23112-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Reglament de Prestacions Econòmiques Individuals
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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12.4.- BEQUES MENJADOR ESCOLAR
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.04
DESCRIPCIÓ: EMERGÈNCIA SOCIAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Famílies i persones físiques
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Ajudes a l'escolarització, per a atendre despeses de
menjador escolar amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'educació i garantir una correcta alimentació.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 6.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23113-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Reglament de Prestacions Econòmiques Individuals
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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12.5.- PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.05
DESCRIPCIÓ: PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Famílies i persones físiques que es troben en situacions tant
d'emergència social com aquelles altres que es troben en situacions de precarietat econòmica o
pendents de resoldre alguna prestació d'ingressos mínims de subsistència.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Accés als serveis d'alimentació contractats des de
l'Ajuntament que permeten una cobertura temporal, de les necessitats bàsiques d'alimentació.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 35.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23114-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Reglament de Prestacions Econòmiques Individuals
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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12.6.- PROGRAMA FESORD. CONVENI FEDERACIÓ SORDS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.06
DESCRIPCIÓ: PROGRAMA FESORD. CONVENI FEDERACIÓ SORDS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Avaluació i informació de situacions de necessitat social i assistència a persones
depenents.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Personas físicas dependientes.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Eliminació de barreres de comunicació i atenció de
les necessitats específiques de les persones sordes
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 2.200 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23132-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
d.- Conveni entre l'Ajuntament de Canals i la Fundació Fesord CV
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe proposta de resolució pel Servei, amb detall del nombre d'assistències i actuacions
dutes a terme.
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12.7.- PROGRAMA MENJAR A CASA
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.07
DESCRIPCIÓ: PROGRAMA MENJAR A CASA
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Atenció immediata a persones majors.
AREA DE COMPETENCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Persones majors de 65 anys, pensionistes de jubilació i invalidesa
amb 60 anys complits així com pensionistes de viduïtat amb 55 anys.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Accés als serveis d'alimentació contractats des de
l'Ajuntament que permeten una cobertura de les necessitats bàsiques d'alimentació i oferir a les
persones majors una dieta saludable adaptada a les seues necessitats.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 10.000,00 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-23141-48200
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris.
APORTACIÓ D’ALTRES ENS: Programa cofinanciat amb la Generalitat Valenciana. Els costos previsibles
de l’exercici es corresponen amb les despeses gestionades directament per l’Ajuntament.
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa per raó d'interès públic
b.- Dates de concessió: Segons informe serveis socials
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
d.- Bases i avaluació conforme al Conveni Programa Menjar a Casa
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Memòria i informes d'actuació elaborat pel Servei.
Avaluació: Informe valoratiu emès pel Servei, amb detall del nombre de sol·licituds i persones acollides al
programa.
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12.8.- PROMOCIÓ DE LA SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I PROTECCIÓ DE GRUPS SOCIALS AMB RISCOS
ESPECÍFICS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.08
DESCRIPCIÓ: SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS QUE REALITZEN ACTIVITATS DIRIGIDES A
PROMOCIÓ DE LA SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I PROTECCIÓ DE GRUPS SOCIALS AMB RISCOS
ESPECÍFICS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Promoció de la salut, educació sanitària i protecció de grups socials amb riscos
específics.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Associacions de caràcter social i sanitari.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Manteniment de l'activitat ordinària y funcionament
de les associacions, accions específiques de sensibilització, prevenció, formatives o unes altres d'índole
social i sanitari realitzades en l'àmbit municipal i dirigit a grups socials amb riscos específics i vulnerables.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.e)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 26.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-31200-48000
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer trimestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei sobre les activitats i programes desenvolupats per cada
associació i nombre de beneficiaris d'aquests programes, de la regidoria i del Consell de Benestar Social.
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12.09.- AJUDA HUMANITÀRIA I D'EMERGÈNCIA
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 12.09
DESCRIPCIÓ: AJUDA HUMANITÀRIA I D'EMERGÈNCIA
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert
OBJECTIU ESTRATÈGIC: prevenir els efectes o a pal·liar-los de situacions d'emergència causades per
desastres naturals, conflictes armats o crisis cròniques.
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 07 Serveis socials
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Persones físiques, famílies i col·lectius desfavorits.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Actuacions pal·liatives que intenten disminuir
els patiments que produeixen en la població, les catàstrofes originades per la naturalesa o la
mà de l'home, conflictes armats i falta de drets humans.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament (art. 20)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 3.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 12-92200-48100
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Règim de concessió directa a entitat col·laboradora per a intervencions d'acció humanitària.
b.- Dates de concessió:
c.- Mecanismes d'actuació: Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament i
Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l'àmbit de la
cooperació internacional.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Presentació de memòria de l'activitat, memòria econòmica així com justificants de les transferències dels
fons rebuts als beneficiaris finals, i tota aquella altra documentació que li requerisca l'Ajuntament
d'acord amb el previst pel conveni o el contracte subscrit.
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22.01.- PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 22.01
DESCRIPCIÓ: PROGRAMES FORMATIUS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Promoció Socio-economica
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Col·laboració amb altres AAPP amb la concessió beques formatives per a
estudiants de grau i postgrau
CENTRE GESTOR: Promoció socio-economicaeducativa.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Estudiants grau i postgrau
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Integració i acostament dels estudiants al mercat
laboral.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons RD 2568/1986 de 28 de Novembre. (art. 232)
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 90.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 22-24100-48000/22-24131-48000/ 22-24132-48000
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS: subvenció Diputació provincial de 24.000 €
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer trimestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei.
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22.02.- PROGRAMA SUBVENCIONS COMERCIANTS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 22.02
DESCRIPCIÓ: SUBVENCIONS COMERCIANTS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Promoció Socio-economica
OBJECTIU ESTRATÈGIC: desenvolupament de l'activitat comercial
CENTRE GESTOR: Promoció socio-economica.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA:
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR:
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat económica
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 5.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 22-43112-48000
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer trimestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei.
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33.01.- ASSOCIACIONS CULTURALS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 33.01
DESCRIPCIÓN: SUBVENCIONS DESTINADES A INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS CULTURALS
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Societat i cultura
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de la cultura
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 08: Cultura.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Persones jurídiques/Associacions culturals domiciliades a Canals,
legalment constituïdes, inscrites en el registre municipal d'entitats i al corrent en el compliment de les
seues obligacions registrals.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Promoció i difusió del patrimoni cultural de Canals i
facilitar l'activitat de les Associacions Culturals del municipi.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.m).
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 10.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33-33400-48000
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer trimestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei sobre les activitats i programes desenvolupats per cada
associació.
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33.02.- ASSOCIACIONS I SOCIETATS MUSICALS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 33.02
DESCRIPCIÓN: SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I SOCIETATS MUSICALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC: satisfer les necessitats dels veïns de Canals relatives a la cultura i formació
musical i possibilitar els processos d'ensenyament i aprenentatge musical a través de les
escoles de música.
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Societat i cultura
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat 08: Cultura.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA:
UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA - C.I.F. G46563771
ASOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE C.I.F. G46121174
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Ajudar a les bandes de música sufragant part del cost
dels cursos, seminaris o altres activitats formatives que s'impartisquen als membres
d'aquestes bandes per a atendre part de les seues despeses comunes que corresponen a la direcció
musical i al professorat que desenvolupa la seua labor de formació musical.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.m).
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 16.000€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

33-33400-48101/33-33400-48102

FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS: No se prevé.
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió d'una subvenció directa amb destinació al manteniment de l'associació a:
UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA - C.I.F. G46563771
ASSOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE C.I.F. G46121174
b.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici.
c.- Mecanismes d'actuació: Inclusió de la subvenció nominativa en el Pressupost. La subvenció es
canalitzarà mitjançant Conveni.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei sobre les activitats i programes desenvolupats per cada
associació i nombre de participants.
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33.03.- PREMIS I BEQUES TIPUS CULTURAL
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 33.03
DESCRIPCIÓ: PREMIS I BEQUES TIPUS CULTURAL
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Societat i cultura
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de la cultura
CENTRE GESTOR: Servei de Cultura.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Persones físiques.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: Promoció de la cultura, a través de la celebració de
certàmens literaris i d'arts plàstiques, relacionats amb el municipi.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.m).
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 8.100 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33-33400-48300
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer semestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: segon semestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de l'obra conforme a les bases del certamen.
Avaluació: Valoració dels treballs presentats pel tribunal qualificador i informe del servei sobre els
objectius aconseguits.
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35.01.- ASSOCIACIONS ESPORTIVES I BEQUES ESPORTIVES ESCASSOS RECURSOS
LÍNIA D’ACTUACIÓ Nº 35.01
DESCRIPCIÓ: SUBVENCIONS ESPORTIVES
ÀREA DE COMPETÈNCIA: Àrea de Societat i cultura
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Foment de l'esport
CENTRE GESTOR: Desenvolupament Local i Serveis Públics. Activitat: Esports.
SECTOR AL QUE ES DIRIGEIX L’AJUDA: Persones jurídiques/Associacions de caràcter esportiu
domiciliades a Canals, legalment constituïdes, inscrites en el registre municipal d'entitats i al corrent en
el compliment de les seues obligacions registrals i esportistes amb escasos recursos.
OBJECTIUS I EFECTES QUE ES PRETENEN OBTENIR: La realització d'activitats que afavorisquen la pràctica
de l'esport i la participació en competicions esportives de diferent àmbit.
TERMINI NECESSARI PER A LA SEUA CONSECUCIÓ: Es pretén el seu manteniment de caràcter
permanent amb periodicitat anual.
FINALITAT: Segons Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(art. 25.2.m).
COSTOS PREVISIBLES EXERCICI: 133.000 €
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 35-34100-48000/35 34100 48001
FONT DE FINANÇAMENT: Recursos ordinaris
APORTACIÓ D’ALTRES ENS:
PLA D’ACCIÓ: Es preveuen els següents:
a.- Concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria pública subjecta a bases específiques.
b.- Les bases reguladores de la convocatòria hauran de ser aprovades durant el primer trimestre de cada
exercici.
c.- Dates de concessió: primer trimestre de cada exercici
d.- Mecanismes d'aplicació: Ordenança Municipal de Subvencions i convocatòria.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
Seguiment: Presentació de memòria de l'actuació i justificants d'aquests.
Avaluació: Valoració i informe del servei sobre les activitats i programes desenvolupats per cada
associació.
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CAPÍTOL VI. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA
ARTICLE 8.
Els regidors delegats de les àrees de competència afectades efectuaran el control del compliment del present
Pla durant el seu període de vigència.
Finalitzada la vigència del Pla, i abans de l'elaboració del següent, es presentarà pel Regidor Delegat de
Participació Ciutadana davant la Comissió Informativa Municipal corresponent , una Memòria en la qual es
contemple, almenys, el grau de compliment del Pla, l'eficàcia i 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.
Canals, a 20 de febrero de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

RICARDO REQUENA MUÑOZ
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