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1 INTRODUCCIÓ 
 

Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2019, es van aprovar la convocatòria 
i les bases reguladores del procés de participació ciutadana “Criteris de valoració per a l’atorgament 
de les subvencions en règim de concurrència competitiva”.  
 
Aquest procés participatiu s’ha portat a terme davant la necessitat de modificar les bases reguladores 
per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva, per tal de millorar-ne 
els criteris objectius d’atorgament i amb l’objectiu final de beneficiar a més entitats i de manera més 
eficient. I s’ha considerat molt important implicar a la ciutadania en la modificació d’aquestes bases 
per tal que puguin donar l’opinió i aportar propostes de criteris de valoració per a l’atorgament 
d’aquestes subvencions basats en la seva percepció, i que siguin més adequats a les necessitats de 
les entitats i del municipi.  
 
Aquest procés o consulta estava obert a tota la ciutadania, majors de 16 anys i empadronats al 
municipi de Tona, i sobretot a persones vinculades a les entitats del municipi. 
 
La fase de presentació de propostes estava prevista del dia 29 de novembre de 2019 fins al 13 de 
desembre del mateix any, però per problemes tècnics es va iniciar el dia 2 de desembre i es va 
allargar fins al 15 de desembre. El canal de participació ha estat telemàtic: un formulari disponible en 
la plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tona. 
 
Durant aquesta fase de participació, les persones vinculades a les entitats i la ciutadania en general 
han pogut respondre els punts del formulari, amb una relació de criteris de valoració per a 
l’atorgament de les subvencions, que els i les participants puntuaven segons la importància que 
consideraven que tenen. També calia aportar propostes de criteris per a l’atorgament de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva, per tal de tenir-los en compte en la redacció de 
les noves bases reguladores.  
 
En data 20 de desembre de 2019 s’ha reunit la comissió tècnica, formada per les tècniques i tècnics 
de les àrees municipals implicades en les subvencions per tal d’analitzar i valorar les respostes del 
formulari i les propostes aportades pels/les participants.  
 

2 PARTICIPACIÓ 
 
La participació en aquesta consulta ha estat de 21 persones; algunes d’elles han participat com a 
membres d’entitats (13) i d’altres com a veïns i veïnes de Tona (8). Algunes de les persones s’han 
inscrit com a integrants de més d’una entitat.  
 
Tot i que la consulta estava oberta a la ciutadania en general, es destaca, sobretot, la participació de 
les entitats del municipi, que són les beneficiàries d’aquestes subvencions. 
 
Hi ha una mitjana de 21 entitats que habitualment sol·liciten subvencions (sol·licituds registrades en 
els últims anys: concretament, 26 el 2019, 19 l’any 2018, i 17 el 2017).  
 
Per tant, fixant-nos en les entitats que habitualment sol·liciten subvencions, que és el tema que ens 
interessa analitzar, la participació de 13 entitats representa un 50% -de les 26 que l’any passat van 
demanar aquest tipus d’ajuda. I sobre el total de 21 entitats, que és la mitjana d’entitats que ha 
sol·licitat subvenció entre els anys 2017-2019, la participació de 13 entitats representa un 61,9%. 
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Cal recordar que en les bases reguladores del procés hi consta que “Abans de presentar les 
propostes serà necessari que cada entitat faci un debat grupal intern per tal que les propostes hagin 
estat degudament treballades i consensuades”. Es va fer aquest incís per tal d’indicar que era 
suficient que participés una persona en representació de cada entitat, no calia que participessin tots 
els integrants per presentar la mateixa proposta. El que interessava en aquesta consulta era rebre 
respostes i propostes diferents.  
 
Ens hagués agradat que la participació fos més alta i que haguessin participat totes les entitats, per 
tenir més diversitat d’opinions, però, de tota manera, valorem molt positivament la participació i la 
resposta que hem obtingut de totes les persones participants.  
 
A l’Annex I es detallen les respostes al formulari de participació. 
 

3 ANÀLISIS 
 
Per analitzar els resultats podem fixar-nos en la valoració que s’ha fet de cada criteri en base als 
números absoluts o percentatges; farem l’anàlisi fixant-nos en els percentatges, diferenciant el Bloc 
positiu del Bloc negatiu.  
 
Definim com a BLOC POSITIU la suma dels percentatges de BASTANT i MOLT IMPORTANT i com 
a BLOC NEGATIU la suma dels percentatges de GENS i POC IMPORTANT. 
 
 

3.1 PEL FUNCIONAMENT REGULAR DE L’ENTITAT: 
 
El criteri que s’ha considerat més important és QUE L’ENTITAT DISPOSI D’UN LOCAL¹ (Bloc positiu 
80% - Bloc negatiu 20%).  
 
S’ha considerat bastant important el criteri QUE L’ENTITAT FACI APORTACIÓ A LA VIDA 
ASSOCIATIVA (Bloc positiu 76,2% - Bloc negatiu 23,8%).  
 
Els criteris que s’han considerat menys importants són: PER LA DIVERSITAT EN LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS i PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE L’ENTITAT, que han quedat més igualats 
en puntuació (Bloc positiu 61,9% - Bloc negatiu 38,1%). 
 
 
¹ Cal tenir en compte que algunes entitats disposen de local propi i altres, de local municipal. L’Ajuntament pot 
facilitar locals compartits, però difícilment d’ús exclusiu d’una sola entitat. 
 

3.2 PEL PROJECTE O ACTIVITAT PRESENTADA: 
 
Si mirem els percentatges per blocs, veiem que els criteris que s’han considerat molt importants són: 
EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE O ACTIVITAT, QUE VAGI 
ORIENTAT A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE, i QUE SIGUI DE CARÀCTER 
ANUAL I REGULAR, que han quedat igualats en puntuació (Bloc positiu 85,7% - Bloc negatiu 
14,3%). 
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Els criteris que s’han considerat bastant importants són:  QUE SIGUI UN PROJECTE NOU (Bloc 
positiu 80,9% - Bloc negatiu 19,1%), QUE TINGUI UN SISTEMA D’AVALUACIÓ PER A LA REVISIÓ 
DELS OBJECTIUS (Bloc positiu 81% - Bloc negatiu 19%) i QUE SIGUI DE RECERCA LOCAL O 
CREACIÓ DE CONEIXEMENT (Bloc positiu 76,2% - Bloc negatiu 23,8%). 
En tercer lloc, els criteris QUE SIGUI DE FORMACIÓ (Bloc positiu 66,6% - Bloc negatiu 33,4%) i 
QUE SIGUI DE CONTINGUT ARTÍSTIC (Bloc positiu 61,9% - Bloc negatiu 38,1%) han obtingut 
menys coincidència de puntuacions. 
 
El criteri que s’ha considerat menys important és QUE SIGUI DE CULTURA TRADICIONAL (Bloc 
positiu 38,1% - Bloc negatiu 61,9%). 
 
 

3.3 CRITERIS TRANSVERSALS DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 
 
La majoria dels criteris d’aquest apartat s’han considerat molt o bastant importants, però volem 
remarcar com a únic criteri que ha assolit un 100% de puntuació del Bloc positiu QUE INCORPORI 
CRITERIS I PROTOCOLS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (Bloc positiu 100% - Bloc 
negatiu 0%). 
 
Els altres criteris que s’han considerat molt importants són aquests tres grups:  
 

 QUE DISPOSI DE CRITERIS D’EQUITAT I IGUALTAT DE GÈNERE i QUE DISPOSI DE 
CRITERIS QUE GARANTEIXIN ELS DRETS LGTBI, que han obtingut la mateixa puntuació 
(Bloc positiu 95,2% - Bloc negatiu 4,8%). 

 
 QUE SIGUI DE SENSIBILITZACIÓ EN L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL, DE COOPERACIÓ, DE 

LA DIVERSITAT I DE PARTICIPACIÓ i QUE INCLOGUI LA MIRADA PER ATENDRE LES 
DIVERSITATS, que han obtingut la mateixa puntuació (Bloc positiu 90,5% - Bloc negatiu 
9,5%). 

 
 QUE INCORPORI CRITERIS MEDIAMBIENTALS, QUE SIGUI VIABLE ECONÒMICAMENT 

i QUE INCORPORI AUTOFINANÇAMENT, que han obtingut la mateixa puntuació (Bloc 
positiu 85,7% - Bloc negatiu 14,3%). 

 
Els criteris que s’han considerat bastant importants són: QUE INCORPORI MECANISMES PER 
FACILITAR L’ACCÉS DE COL·LECTIUS VULNERABLES (Bloc positiu 81% - Bloc negatiu 19%), i 
QUE TINGUI UN IMPACTE EN LA MILLORA DEL TERRITORI (Bloc positiu 76,2% - Bloc negatiu 
23,8%). 
 
El criteri que s’ha considerat menys important és QUE ESTIGUI GESTIONAT COOPERATIVAMENT 
PER MÉS D’UNA ENTITAT (Bloc positiu 52,3% - Bloc negatiu 47,7%). 
 

3.4 EN EL MUNICIPI DE TONA CALDRIA TENIR EN COMPTE QUE ELS 
PROJECTES I ACTIVITATS INCORPORIN AQUESTS CRITERIS: 
CULTURALS, EDUCATIUS, FEMINISTES, PARTICIPATIUS I SOSTENIBLES 

 
Mirant les puntuacions, podem afirmar que tots cinc criteris són considerats molt importants i cal 
incorporar-los en els projectes i activitats que es realitzin en el municipi de Tona.  
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Els criteris CULTURALS, EDUCATIUS, PARTICIPATIUS i SOSTENIBLES han obtingut els mateixos 
percentatges (Bloc positiu 95,2% - Bloc negatiu 4,8%); en el criteri FEMINISTES hi ha hagut una 
mica menys de coincidència (Bloc positiu 85,7% - Bloc negatiu 14,3%). Segons els percentatges 
obtinguts, quedarien ordenats d’aquesta manera: 

 
1- PARTICIPATIUS  
2- SOSTENIBLES  
3- EDUCATIUS  
4- CULTURALS  
5- FEMINISTES  

 
 

3.5 EXPLIQUEU ELS CRITERIS QUE CONSIDEREU QUE S’HAURIEN DE 
VALORAR PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS: 

 
Pel que fa a la pregunta oberta a fi que els i les participants aportessin propostes lliurement, hem 
rebut 11 opinions. Un cop analitzades, veiem que la majoria de les propostes aportades les podem 
englobar en algun dels criteris ja definits anteriorment en el formulari. A continuació les detallem: 
 
1) PROPOSTA 1: “Que siguin ajuts majoritàriament per entitats que treballin per la gent vulnerable 
en tots els àmbits”.  

Aquesta proposta la podem englobar en el criteri QUE INCORPORI MECANISMES PER FACILITAR 
L’ACCÉS DE COL·LECTIUS VULNERABLES. 

 

2) PROPOSTA 2: “Activitats que pugui gaudir molta gent de totes les edats”.  

Aquesta proposta fa referència al criteri EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL 
PROJECTE O ACTIVITAT. 

 

3 )PROPOSTA 3: “Diversitat”.  

Tot i que no s’entén gaire, aquesta proposta es pot englobar en algun d’aquests criteris: PER LA 
DIVERSITAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS, QUE SIGUI DE SENSIBILITZACIÓ EN 
L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL, DE COOPERACIÓ, DE LA DIVERSITAT I DE PARTICIPACIÓ, o bé 
QUE INCLOGUI LA MIRADA PER ATENDRE LES DIVERSITATS. 

 

4) PROPOSTA 4: “Que l’associació sigui activa en el teixit social de Tona”.  

Aquesta proposta es refereix al fet QUE L’ENTITAT FACI APORTACIÓ A LA VIDA ASSOCIATIVA 
i QUE TINGUI UN IMPACTE EN LA MILLORA DEL TERRITORI. 

 

5) PROPOSTA 5: “Qui forma part de l’entitat i les dificultats que poden tenir”.  

Aquesta proposta la podem englobar en el criteri PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE L’ENTITAT. 

 

6) PROPOSTA 6: “Impacte en el municipi, nombre de persones beneficiàries (de la pròpia associació 
i de la resta del municipi)”.  
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Aquesta proposta fa referència als criteris QUE TINGUI UN IMPACTE EN LA MILLORA DEL 
TERRITORI i EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE O ACTIVITAT. 

 

7) PROPOSTA 7: “Ajudar a aquelles entitats en les que la participació ciutadana sigui major i a 
aquelles que aportin una millora destacable i tangible en el conjunt del poble. Sobretot informar al 
poble sobre les diferents entitats que existeixen perquè la majoria de la gent desconeix quantes 
entitats hi ha, què fan, on desenvolupen la seva activitat i com es pot accedir a elles o participar del 
projecte”.  

Aquesta proposta es pot englobar en els criteris EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
DEL PROJECTE O ACTIVITAT i QUE TINGUI UN IMPACTE EN LA MILLORA DEL TERRITORI. 

 

8) PROPOSTA 8: “Cultural i educatiu”.  

Aquesta proposta s’engloba dins els criteris que hem citat abans on hem vist la importància que els 
projectes i activitats que es facin en el municipi incorporin criteris CULTURALS i EDUCATIUS. 

 

9) PROPOSTA 9: “S’hauria de trobar indicadors fàcilment operatius tenint en compte criteris culturals, 
educatius, feministes, sostenibles, participatius, ... Poder garantir la supervivència d’activitats 
arrelades i que donen resposta a necessitats de moltes persones del municipi i alhora potenciar les 
novedoses”.  

Aquesta proposta parla dels criteris CULTURALS, EDUCATIUS, FEMINISTES, SOSTENIBLES I 
PARTICIPATIUS que hem comentat abans, i també fa referència als criteris EN BASE A LES 
PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE O ACTIVITAT i QUE SIGUI UN PROJECTE NOU. 

 

10) PROPOSTA 10: “Crec que s’hauria d’ajudar amb uns mínims a entitats minoritàries que ens costa 
més sumar punts en els processos de selecció. Les entitats grans tenen més recursos en molts 
aspectes, més opcions a optar a diferents subvencions d’altres organismes, espónsors, etc. Les més 
petites ens és molt difícil econòmicament i per això crec que hauria d’haver uns paràmetres en que 
no per ser pocs quedéssim exclosos de dites ajudes. [...]”.  

Aquesta proposta fa referència al criteri PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE L’ENTITAT. 

 

11) PROPOSTA 11: “En funció de la gent que hi participi, els objectius que es tinguin i segons a qui 
vagi adreçada l’activitat a nens/nenes”.  

Aquesta proposta fa referència als criteris de EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL 
PROJECTE O ACTIVITAT i QUE VAGI ORIENTAT A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL 
PROJECTE. 

4 CONCLUSIÓ 
 
Primer de tot, un cop revisades totes les respostes, podem afirmar que s’ha considerat molt important 
que els projectes i activitats que es fan en el municipi de Tona incloguin criteris dels àmbits 
PARTICIPATIU, SOSTENIBLE, EDUCATIU, CULTURAL i FEMINISTA. 
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Cal destacar que tindrem en compte la proposta d’incloure criteris específics per a les entitats més 
petites i minoritàries, per tal que no quedin excloses d’aquestes subvencions. I també que cal donar 
més visibilitat a les entitats, a la feina que fan, a causa del desconeixement que s’observa. 
 
Podem concloure que els criteris més importants per les persones participants i que caldria tenir en 
compte en la valoració de l’atorgament de les subvencions són: 
 
 

 Respecte al projecte o activitat presentada, es considera molt important valorar-lo en base 
a les persones beneficiàries, i que vagi orientat a l’assoliment dels objectius definits. També 
es considera bastant important valorar que sigui de caràcter anual i regular; que sigui un 
projecte nou; que tingui un sistema per a la revisió dels objectius, i que sigui de recerca local 
o creació de coneixement. 

 
 Pel que fa als criteris transversals que cal incorporar en els projectes o activitats, es 

considera molt important valorar que disposin de criteris i protocols contra les violències 
masclistes; que disposin de criteris d’equitat i igualtat de gènere; que disposin de criteris que 
garanteixin els drets LGTBI; que siguin de sensibilització en l’àmbit mediambiental, de 
cooperació, de la diversitat i de participació; que incloguin la mirada per atendre les diversitats; 
que incorporin criteris mediambientals; que siguin viables econòmicament, i que incorporin 
autofinançament. També es considera bastant important que incorporin mecanismes per 
facilitar l’accés de col·lectius vulnerables, i que tinguin un impacte en la millora del territori. 

 
 Pel que fa al funcionament de l’entitat, la majoria de criteris són considerats bastant 

importants: es valoren més que l’entitat faci aportació a la vida associativa i que disposi d’un 
local, però també es dona importància al funcionament ordinari i a la diversitat en la prestació 
de serveis. 

 
A partir d’aquest informe d’anàlisis dels resultats, es tornarà a reunir la comissió tècnica, formada per 
les tècniques i tècnics de Cultura, Educació i Esports, que redactaran un document proposta definint 
els nous criteris de valoració per a l’atorgament de les subvencions. Aquest document proposta serà 
traslladat a l’Equip d’Alcaldia i a Secretaria per tal que sigui validat políticament i jurídicament. A partir 
d’aquí, els criteris que siguin viables s’incorporaran en la redacció del document definitiu de les noves 
bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, el qual 
prosseguirà amb el corresponent tràmit administratiu fins a l’aprovació definitiva. 
 
Per altra banda, a partir d’aquesta consulta s’ha constatat la necessitat d’actualitzar el registre 
d’entitats de Tona, ja que actualment no respon a la realitat.  
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5 ANNEX 1 
 

RESPOSTES DEL FORMULARI 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LES 
ENTITATS DE TONA 
 
 
 
FORMEU PART D’ALGUNA ENTITAT O ASSOCIACIÓ? 
 

   
 
 
 
PEL FUNCIONAMENT REGULAR DE L’ENTITAT: 
 
QUE L’ENTITAT FACI APORTACIÓ A LA VIDA ASSOCIATIVA (COET, COMISSIONS, ALTRES 
ENTITATS...) 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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PER LA DIVERSITAT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS (MENJADOR, ACOLLIDA, 
EXTRAESCOLARS, FEDERACIONS...) 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 

PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE L’ENTITAT (ASSEGURANCES, GESTORIA...) 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
 
QUE L’ENTITAT DISPOSI D’UN LOCAL 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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PEL PROJECTE O ACTIVITAT PRESENTADA 
 
EN BASE A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE O ACTIVITAT (SOCIS/ES, 
POBLACIÓ EN GENERAL...) 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE SIGUI UN PROJECTE NOU 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE SIGUI DE FORMACIÓ 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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QUE SIGUI DE CULTURA TRADICIONAL 
 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE SIGUI DE CONTINGUT ARTÍSTIC 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE SIGUI DE RECERCA LOCAL O CREACIÓ DE CONEIXEMENT 
 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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QUE SIGUI DE CARÀCTER ANUAL I REGULAR 

 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE VAGI ORIENTAT A L’ASSOLIMENT DELS OBJETIUS DEL PROJECTE 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE TINGUI UN SISTEMA D’AVALUACIÓ PER A LA REVISIÓ DELS OBJECTIUS 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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CRITERIS TRANSVERSALS DEL PROJECTE O ACTIVITAT 
 
QUE SIGUI DE SENSIBLITZACIÓ EN L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL, DE COOPERACIÓ, DE LA 
DIVERSITAT O DE PARTICIPACIÓ 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

QUE TINGUI UN IMPACTE EN LA MILLORA DEL TERRITORI 
 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE INCORPORI CRITERIS MEDIAMBIENTALS (EX. UNA FESTA AMB VAIXELLA RECICLADA, 
BEGUDES SENSE AMPOLLES DE PLÀSTIC, CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS...) 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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QUE SIGUI VIABLE ECONÒMICAMENT 
 

   
 (1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE INCORPORI AUTOFINANÇAMENT 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE INCORPORI MECANISMES PER FACILITAR L’ACCÉS DE COL·LECTIUS VULNERABLES 
(ECONÒMICS I SOCIALS) 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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QUE INCLOGUI LA MIRADA PER ATENDRE LES DIVERSITATS (FUNCIONAL, ORIGEN, 
CULTURAL, ECONÒMICA...) 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE DISPOSI DE CRITERIS D’EQUITAT I IGUALTAT DE GÈNERE 
 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE INCORPORI CRITERIS I PROTOCOLS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 
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QUE DISPOSI DE CRITERIS QUE GARANTEIXIN ELS DRETS LGTBI - LESBIANES, GAIS, 
TRANSGÈNERES, BISEXUALS I INTERSEXUALS 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

 
QUE ESTIGUI GESTIONAT COOPERATIVAMENT PER MÉS D’UNA ENTITAT 
 

   
(1-gens important 2-poc important 3-bastant important 4-molt important) 

AL MUNICIPI DE TONA CALDRIA TENIR EN COMPTE QUE ELS PROJECTES I 
ACTIVITATS INCORPORIN AQUESTS CRITERIS: 
 
CULTURALS 
 

   
(1-totalment en desacord 2-bastant en desacord 3- bastant d'acord 4-totalment d'acord) 



17 
 

EDUCATIUS 
 

   
(1-totalment en desacord 2-bastant en desacord 3- bastant d'acord 4-totalment d'acord) 

 
FEMINISTES 

   
(1-totalment en desacord 2-bastant en desacord 3- bastant d'acord 4-totalment d'acord) 

 
PARTICIPATIUS 

   
(1-totalment en desacord 2-bastant en desacord 3- bastant d'acord 4-totalment d'acord) 
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SOSTENIBLES 

   
(1-totalment en desacord 2-bastant en desacord 3- bastant d'acord 4-totalment d'acord) 

 
 
LA TEVA OPINIÓ 
 
EXPLIQUEU ELS CRITERIS QUE CONSIDEREU QUE S’HAURIEN DE VALORAR PER A 
L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS:  
 
Les persones participants ens han aportat 11 propostes i/o opinions, segons la seva percepció, de 
criteris que cal tenir en compte per a l’atorgament de les subvencions. Les detallem i analitzem en 
l’apartat de les anàlisis.  
 


