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Antecedents
1. L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
disposa:
“Els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas a l'acompliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària”

Aquest precepte té caràcter bàsic, per la qual cosa tots els ens locals que pretenguin
atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de Subvencions.
Aquesta norma, en l’article 8.3 també estableix quins han de ser els principis que han
de regir en la gestió de les subvencions:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.
2. Un dels principis que regeix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat
d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment dels
nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les
distorsions i les interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la
complementarietat i la coherència de les actuacions de les diferents Administracions
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedeixi a elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions, com a instrument d'organització de les polítiques públiques
que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de
promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al
naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a cobrir
mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles.
L’article 2 de la Llei General de Subvencions estableix el concepte de subvenció com
tota aquella que comporta un lliurament dinerari a favor de persones públiques o
privades, amb els següents condicionants:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja
efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació, i el beneficiari ha de complir
les obligacions materials i formals que s'hagin establert.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el
foment d'una activitat d'utilitat pública o d’interès social o de promoció d'una finalitat
pública.
En el cas del Consell Comarcal del Baix Ebre es disposa d’ una l’Ordenança General
de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre aprovada pel ple de 23 de març
de 2018, i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPT de 70 de data 1 d’abril de
2018, i que té per objecte establir el règim i procediment general d’actuació del Consell
Comarcal del Baix Ebre en relació amb l’àmbit de subvencions, des de la sol·licitud fins
a la concessió, justificació, reintegrament i règim sancionador.
D’acord al que regula l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions els
plans estratègics de subvencions es defineixen com un instrument de planificació i
organització de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de finalitats públiques.
El Pla estratègic és programàtic no normatiu, l’aprovació del Pla estratègic no genera
cap dret ni obligació a favor dels potencials beneficiaris , i la seva efectivitat restarà
condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvenció d’acord amb la
disponibilitat pressupostària de cada exercici.
Els requisits bàsics, que complementen el de la consignació pressupostària, serà el de
l’elaboració de les bases reguladores i convocatòria per a la concurrència competitiva.
Tot el procediment es supeditarà als objectius d’estabilitat pressupostària, així com a
les previsions de les bases d’execució del pressupost que en cada moment estigui
vigent.
Pel que fa al seu control i intervenció, les subvencions previstes al Pla Estratègic de
Subvencions requereix de la consignació pressupostària, les bases reguladores i la
convocatòria, amb compliment de la publicació a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (BDNS).
Les fonts de finançament es duran a terme mitjançant fons propis, o en el cas que així
es prevegi per la delegació de determinades competències o contractes-programa,
mitjançant les aportacions d’altres administracions (Ex: Ajuts i subvencions
d’Ensenyament i serveis socials regulats en els corresponents convenis de delegació
de competències i contracte programa de Benestar Social ).
Per això, aquest Consell Comarcal aprova el Pla Estratègic de Subvencions que el seu
articulat figura a continuació.

Vigència
L'establiment de subvencions per aquest Consell Comarcal durant el període 20212023 s'ajustarà al previst en el present Pla.
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió
de les consignacions corresponents als Pressupostos comarcals de cada any i
l'aprovació de les Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva
concessió.
L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les
bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran a cada moment a dits
objectius.
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de dret algun
en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir indemnització o
compensació alguna en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis
termes.
Beneficiaris i matèries

El Consell Comarcal concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades
amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o
per promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència local.
El Consell Comarcal establirà anualment subvencions a les àrees de la seva
competència:
Atenció a les persones : joventut, associacionisme i participació ciutadana
Cultura: activitats culturals, promoció de les arts, xarxes socials….
Foment econòmic: promoció econòmica
Ensenyament: alumnes primària, secundaria i Batxillerat

Control i avaluació del pla
La Gerència del Consell comarcal efectuarà el control del compliment del present Pla
durant el seu període de vigència.
En el primer trimestre de cada any, la Presidència del Consell Comarcal presentarà
davant el Ple un informe en el qual s'avaluï l'execució del Pla.
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l'elaboració del següent i una vegada a l'any
com a mínim, la Presidència del Consell Comarcal haurà de presentar davant el Ple
una actualització dels plans en una Memòria en la qual es contempli, almenys, el grau
de compliment del Pla, l'eficàcia i l'eficiència de l'atorgament de subvencions en la
consecució dels objectius i efectes pretesos i conclusions, amb proposta de
suggeriments per a l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

ACTUACIONS

AREA: ATENCIÓ A LES PERSONES
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: PREMI ACCIÓ JOVE
ÀMBIT TEMÀTIC: PROJECTES DE JOVENTUT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves.
Promoure una vida saludable de la joventut.
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les
persones joves.
Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als
objectius educatius i socialment cohesionadors.

MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 337 48000 JOVE
IMPORT: 1.500 €
DESCRIPCIÓ
Foment de la participació i la implicació dels i les joves dintre el teixit associatiu de la comarca.
FINALITAT
Guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim
de lucre radicades al Baix Ebre.

DESTINATARIS
Persones físiques entre 16 i 30 anys
Entitats juvenils que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que
desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors:
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Nombre d’entitats, associacions o joves participants, diferents d’altres edicions.
Originalitat dels projectes.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar.
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
ÀMBIT TEMÀTIC: Prestacions socials
OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
MODALITAT DE CONCESSIÓ:
Subvenció directa
Les Ajudes d'Urgència o Emergència Social tenen el caràcter de subvencions de caràcter directe,
destinades a aquelles persones que es trobin en una situació d'extrema urgència o greu necessitat els
recursos de la qual no els permetin fer front a les despeses més imprescindibles per a la seva pròpia
subsistència o la de la seva família

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 231 48004 UBASP
IMPORT
33.264,00 euros

DESCRIPCIÓ
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament bàsics de la llar: llum, aigua i
gas de persones en situació d’emergència social.
DESTINATARIS
Persones i/o famílies empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a
la prestació del serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i es troben en situació de risc
d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre d’ajudes atorgades
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar.
NORMATIVA APLICABLE
.Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic
.Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica
.Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA PUNTUALS I
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA
ÀMBIT TEMÀTIC: Prestacions socials
OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com
l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
MODALITAT DE CONCESSIÓ:
Subvenció directa
Les Ajudes d'Urgència o Emergència Social tenen el caràcter de subvencions de caràcter directe,
destinades a aquelles persones que es trobin en una situació d'extrema urgència o greu necessitat els
recursos de la qual no els permetin fer front a les despeses més imprescindibles per a la seva pròpia
subsistència o la de la seva família

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 231 48001 UBASP
IMPORT
10.000,00 euros

DESCRIPCIÓ
Ajuda per fer front al pagament d’algun bé o servei que no es pot assumir per la persona
beneficiària atesa una situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i
no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social.
DESTINATARIS
Persones i/o famílies empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a
la prestació del serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i estiguin en situació de
vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per
cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Nombre d’ajudes atorgades
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS PER A SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL MITJANÇANT
LA TARGETA SOLIDÀRIA
ÀMBIT TEMÀTIC: Prestacions socials
OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Prestar un suport efectiu en la cobertura de les necessitats bàsiques de persones o famílies del
Baix Ebre en situació de risc de vulnerabilitat o d'exclusió social.
MODALITAT DE CONCESSIÓ:
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA :
IMPORT
70.000,00 euros

DESCRIPCIÓ
Tramesa de targetes de crèdit a persones vulnerables social i econòmiques per tal que puguin
adquirir productes alimentaris de primera necessitat. Resten excloses expressament les
begudes alcohòliques.
DESTINATARIS
Persones i/o famílies empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a
la prestació del serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i estiguin en situació de
vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per
cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients i que
compleixin els següents requisits:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre d’ajudes atorgades
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
el Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: PREMI SOLIDARITAT
ÀMBIT TEMÀTIC: Atenció a les persones
OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Reconèixer i premiar la millor iniciativa social i/o solidària
MODALITAT DE CONCESSIÓ:
Concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 231 48000 UBASP
IMPORT
1.500,00 euros

DESCRIPCIÓ
Reconèixer i premiar la millor iniciativa social i/o solidària a la comarca del Baix Ebre
DESTINATARIS
Entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives
d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Nombre d’entitats, associacions diferents d’altres edicions.
Originalitat dels projectes.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

ÀREA DE CULTURA
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: PREMI FOTOGRAFIC
ÀMBIT TEMÀTIC: Cultura
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Reconèixer i premiar la millor fotografia sobre algun espai de la comarca del Baix Ebre.
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 924 48003 GOV
IMPORT
450 €
DESCRIPCIÓ
Concurs fotogràfic sobre espais de la comarca del Baix Ebre, realitzat a través de les xarxes
socials.
DESTINATARIS
La participació és oberta a totes les persones que estiguin empadronades a la comarca del Baix
Ebre
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Nombre d’entitats, associacions diferents d’altres edicions.
Originalitat dels projectes.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: SUBVENCIONS INTERÈS GENERAL DE LA COMARCA DEL BAIX
EBRE
ÀMBIT TEMÀTIC: Cultura
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Reconèixer la tasca socialitzadora del teixit associatiu de la comarca del Baix Ebre
Contribuir a la realització d’activitats culturals, socials i esportives de la comarca del Baix Ebre.
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 925 48900 GOV
IMPORT: 30.000,00
DESCRIPCIÓ
Regular la concessió de subvencions per a particulars i associacions de la comarca del Baix
Ebre.
DESTINATARIS
Ens locals de la comarca del Baix Ebre fins a 1000 habitants
Entitats públiques i privades, sense ànim de lucre
Agrupacions de persones físiques i/o jurídiques
Particulars, individualment o agrupats
.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar

NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

ÀREA DE FOMENT ECONÒMIC
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Premi Emprenedoria
ÀMBIT TEMÀTIC: Promoció econòmica
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Promoció de la creació de llocs de treball a partir de l’autocoupació
Fomentar l’esperit emprenedor i de l’autoempresa.

MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 433 48000 VIVER
IMPORT
1.500,00 euros
DESCRIPCIÓ
Foment de la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la
comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a
la creació de llocs de treball.
DESTINATARIS
Empreses establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors/es que tinguin
prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Nombre d’entitats, associacions diferents d’altres edicions.
Originalitat dels projectes.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: SUBVENCIONS PER A LES BONIFICACIONS DELS JOVES
EMPRENEDORS INSTAL·LATS AL VIVER D’EMPRESES BAIX EBRE INNOVA.
ÀMBIT TEMÀTIC: Promoció econòmica
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Fomentar l’esperit emprenedor i de l’autoempresa.
Informar i orientar els joves a nivell laboral.
Fomentar la creació d’ocupació de qualitat.
Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral.
Facilitar els processos de transició de la formació al treball.
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
MODALITAT DE CONCESSIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 337 48001 JOVE
IMPORT
4.000,00 euros
DESCRIPCIÓ
Bonificacions al preu establert pel lloguer, despatx o nau als i les joves instal·lats al Viver
d’Empreses Baix Ebre Innova.
DESTINATARIS
Persones físiques o jurídiques, instal·lades al viver d’empreses, els quals exerceixen una
activitat empresarial i que tinguin un màxim de 35 anys.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de joves beneficiaris en relació a l’any anterior.
Seguiment dels projectes d’empresa dels joves que han rebut bonificació.
Nombre de beneficiaris que han tingut una continuïtat en el seu projecte d’empresa.
Revisió de normativa que regula les bonificacions dels despatxos i naus en lloguer
NORMATIVA APLICABLE
Reglament Baix Ebre Innova

ÀREA D’ENSENYAMENT
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins
del sistema educatiu.
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 326 48001 ENSE
IMPORT
6.000 euros aprox., variable cada curs escolar
DESCRIPCIÓ
Ajuts Individuals de Desplaçament (AID), a les famílies de l’alumnat que cursen segon cicle
d’educació infantil, educació primària, ensenyament secundari obligatori o educació especial,
per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres educatius de la comarca del Baix Ebre.

DESTINATARIS
Alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que estiguin escolaritzats en centres
educatius públics de la comarca.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament a la
comarca del Baix Ebre.
.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels infants i adolescents.
Garantir una alimentació saludable i equilibrada
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 326 48001 ENSE
IMPORT
800.000 euros aprox., variable cada curs escolar
DESCRIPCIÓ
Ajuts individuals de menjador per cada curs escolar.
DESTINATARIS
Alumnes matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments
obligatoris durant el curs escolar.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
.
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la
comarca del Baix Ebre.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS LLIBRES I/O MATERIAL CURRICULAR OBLIGATORI
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Contribuir als pagament de llibres i/o material curricular obligatoris per a alumnes que
assisteixen a centres escolars de la comarca amb l’objectiu de garantir un correcte procés
d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants al sistema educatiu.
Garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins
del sistema educatiu.
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 326 48002 ENSE
IMPORT:
7.000 euros aprox., variable cada curs escolar
DESCRIPCIÓ
Ajuts econòmics per al pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per a
alumnes de segon cicle d’educació infantil que assisteixin a centres escolars de la comarca del
Baix Ebre.
DESTINATARIS
Alumnes que estan empadronats a la comarca del Baix Ebre i que assisteixen a un centre
educatiu de la mateixa, sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon cicle
d’educació infantil (P3, P4 i P5), durant el curs escolar.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori per alumnes de
segon cicle d’educació infantil.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUTS PER L’ASSISTÈNCIA A LLARS D’INFANTS
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins
del sistema educatiu.
Vetllar per la implementació de polítiques afavoridores d’igualtat destinades a fomentar el
principi d’igualtat d’oportunitats.
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 326 48002 ENSE
IMPORT:
68.000 euros aprox.
DESCRIPCIÓ
Ajuts econòmics per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de la
comarca del Baix Ebre, degudament autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
DESTINATARIS
Alumnes matriculats en una a llar d’infants, pública o privada, degudament autoritzada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o a escola rural que tinguin implantat el
primer cicle d’educació infantil.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar
NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’assistència a llars d’infants

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: AJUDES DIRECTES AL FOMENT DE L’EDUCACIÓ
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Fomentar l’accés a l’escolarització d’estudis musicals a la comarca del Baix Ebre

MODALITAT DE CONCESSIÓ
Ajuts directes
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
326 46200 ENSE
326 48004 ENSE
326 48005 ENSE
IMPORT:
68.000 euros aprox.
DESCRIPCIÓ
Ajuts directes a les següents entitats educatives de la comarca del Baix Ebre:
DESTINATARIS
- Escoles Municipals de Música de la comarca del Baix Ebre, reconegudes pel
departament d’educació.
- UNED
- Fundació Batxillerat internacional

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
NORMATIVA APLICABLE
Pressupost del Consell Comarcal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: PREMIS RECERCA
ÀMBIT TEMÀTIC: ENSENYAMENT
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari.
Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat.
Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la
investigació
MODALITAT DE CONCESSIÓ
concurrència competitiva
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 326 48003 ENSE
IMPORT:
2.500,00 euros aprox.
DESCRIPCIÓ
Ajuts als treball de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat i el treball de síntesi dels
alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior dels centres educatius de la
comarca del Baix Ebre.
DESTINATARIS
Alumnes que estiguin cursant el segon curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau
superior (CFGS), durant el curs acadèmic, en els centres educatius de la comarca del Baix Ebre
i que hagin realitzat un treball de recerca o un treball de síntesi, respectivament.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors
Nombre de sol·licituds presentades en relació a l’any anterior.
Revisió de les bases anualment per tal de modificar aquells aspectes a millorar

NORMATIVA APLICABLE
Bases reguladores aprovades per Ple Comarcal

