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1. PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa estableix amb aquest Pla Estratègic de Subvencions 20182019 un instrument de planificació que té com a objectiu ordenar i racionalitzar les línies de subvencions que es determinin durant la seva
vigència i tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública d’acord amb el
Pla d’Actuació Municipal vigent.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet constitueix, alhora, un instrument al servei dels principis rectors definits a
la Llei general de subvencions i a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com dels
principis recollits a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei catalana
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Amb l’aprovació d’aquest Pla es pretén, per tant, incrementar el grau d’eficàcia i eficiència de la gestió de la despesa pública subvencional,
millorar l’accés dels ciutadans a la informació de l’activitat subvencional municipal i sistematitzar els procediments de concessió de
subvencions i els instruments per a la seva avaluació.

4

Certament, davant un escenari de diverses modalitats de subvencions, amb sistemes de concessió i de seguiment també diversos, per a
qualsevol administració amb una política activa en aquesta matèria es fan imprescindibles instruments què permetin un control més gran,
més transparència i una gestió més eficient de les subvencions. El Pla Estratègic de Subvencions 2018-2019 és, doncs, un instrument
necessari per a l’articulació coherent de la política municipal, amb el qual s'estableixen principis, objectius i estratègies per a l’activitat
subvencional d’aquest Ajuntament.

Aquest document s’estructura, d’acord amb l’article 12 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol en els continguts següents.
I.

Missió i objectius del Pla Estratègic, en què es delimiten els objectius i les fites que es volen acomplir amb aquest Pla Estratègic.

II.

Àmbit d’aplicació i naturalesa jurídica, en què s’exposen el marc legal i la normativa de referència en matèria de subvencions.

III.

Beneficiaris de les subvencions, en què es defineix quins són els destinataris de l’activitat subvencional de la corporació.

IV.

Principis d’actuació, en què s’articulen els principis que regeixen la gestió municipal en matèria de subvencions.

V.

Abast del Pla i termini de validesa.

VI.

Objectius estratègics, que descriuen l'efecte i l'impacte que s'espera aconseguir amb l'acció institucional durant el període de
vigència del Pla, que han d'estar vinculats amb els objectius establerts als corresponents programes pressupostaris, i la vinculació
amb el Pla d’Acció Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en què hem harmonitzat dos vectors convergents: el
primer, el dels objectius estratègics del Pla Estratègic de Subvencions, i el segon, el dels objectius i les línies d’actuació del Pla
d’Acció Municipal.

VII.

Pla de Finançament, en què es recullen les fonts de finançament del Pla, així com l’import previst per a cada exercici pressupostari
inherent a aquest Pla, i es detallen els projectes i les actuacions concretes des de l’any 2017 fins a l’any 2019, any de vigència
d'aquest Pla Estratègic.

VIII.

Mecanismes de seguiment i avaluació aplicables a les diferents línies de subvencions que s'estableixin. A aquest efecte,
determinem per a cada línia de subvenció un conjunt d'indicadors relacionats amb els objectius del Pla, els quals, un cop recollits
periòdicament pels responsables del seu seguiment, permetran conèixer l'estat de la situació i els progressos aconseguits en el
compliment dels objectius respectius.
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2. MISSIÓ I OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
2.1 Missió
La missió del Pla Estratègic de subvencions és ordenar i articular les línies de subvencions que es determinin durant la seva vigència i
tinguin com objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública, d’ interès social o de promoció de les finalitats recollides al Pla d’actuació
municipal vigent.

2.2 Objectius
Així, doncs, amb aquest Pla Estratègic de Subvencions assolim els objectius següents:
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 Acomplir el mandat legal recollit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reglament que la desenvolupa que defineix els plans
estratègics com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat
pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
 Guanyar en eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública d’ajuts i subvencions.
 Garantir l’accés de la ciutadania a la política de subvencions amb garanties de transparència, uniformitat de criteri municipal i lliure
concurrència.
 Donar suport a projectes que promoguin la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la responsabilitat i el compromís amb la ciutat.
 Donar suport a projectes que promoguin la innovació i l’emprenedoria des dels sectors econòmics i socials de la ciutat.
 Fomentar determinades iniciatives socials considerades d'interès general i afavorir la participació ciutadana i la col·laboració entre
l'Administració pública i la ciutadania en la gestió de serveis i activitats d'interès públic.
 Millorar les condicions de vida de la ciutadania.
 Fomentar determinades iniciatives socials considerades d'interès general i afavorir la participació ciutadana i la col·laboració entre
l'Administració pública i la ciutadania en la gestió de serveis i activitats d'interès públic.
 Corregir situacions de desigualtat entre les ciutadanes i els ciutadans i evitar situacions d'exclusió social.
 Alinear l’activitat subvencional de l’Ajuntament amb els objectius estratègics recollits al Pla d’Actuació Municipal.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I NATURALESA JURÍDICA
3.1 Àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de L’Hospitalet i, si s’escau, pels organismes autònoms i/o
les entitats públiques empresarials d'aquest a favor de les persones físiques, jurídiques, públiques o privades, sempre que compleixin els
requisits següents:



Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.



Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una acció, l'adopció
d'un comportament singular, ja desenvolupats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari haurà de complir
les obligacions materials i formals que s'hagin establert.



Que el projecte, l'acció o la situació finançat tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de
promoció d'una finalitat pública.

3.2 Naturalesa jurídica
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L’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix el següent:
“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en
un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

En aquest sentit, la Llei general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) suposa un pas més enllà en el procés de perfeccionament i
racionalització del sistema econòmic i afavoreix un increment més elevat en els graus d’eficàcia i eficiència en la despesa pública en l’àmbit
subvencional.

El Pla Estratègic de Subvencions té la naturalesa d’instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu i la seva efectivitat
queda condicionada al desenvolupament efectiu de les diverses línies de subvencions, a la consignació pressupostària corresponent en el
pressupost municipal anual, a l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública i al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi cap tipus de dret a favor dels potencials
beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions ni compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme de manera total o parcial.

3.3 Modalitats de concessió aplicables
D’acord amb allò que preveu l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB
10/02/2005), l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat preveu els règims de concessió d’ajuts i subvencions següents:
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Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva, això és, aquelles la concessió de les quals està subjecta a la
realització d'un procés previ de comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre aquestes amb els criteris
de valoració prèviament fixats a les bases reguladores i en una convocatòria pública per adjudicar-les a les sol·licituds que hagin
obtingut una valoració més alta.



Subvencions en règim de concessió directa, sense necessitat de realitzar una convocatòria pública prèvia. Aquest règim de
concessió té caràcter excepcional i està limitat exclusivament als tipus de subvencions següents:


Les previstes nominativament als pressupostos de la entitat local en els termes recollits en els convenis i en la normativa
reguladora d'aquestes subvencions.



Aquelles l'atorgament i/o la quantia de les quals estiguin determinats per una norma de rang legal superior.



Altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

3.4 Criteris generals per a la concessió de subvencions
3.4.1 Subvencions nominatives o directes
En la tramitació de l’atorgament de subvencions directes s’haurà d’acreditar la singularitat de l’activitat o el projecte que justifiqui la no
aplicació del procediment de concurrència pública.
En el cas de les nominatives, els pressupostos de l’Ajuntament i aquest Pla recolliran el nom del beneficiari directe.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recolliran l’objecte de la subvenció i la resolució de
concessió.

3.4.2 Subvencions en règim de concurrència competitiva
Pel que fa a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva, es tindran en compte criteris de valoració d’acord amb
allò que marquin tant les bases reguladores com les bases particulars de les diferents convocatòries de subvencions en règim de
concurrència pública.
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Així mateix, és en les bases particulars que s’estableixen els criteris i la metodologia de ponderació que permetran objectivar la selecció i la
prelació de les sol·licituds presentades.

4. BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
Es consideren beneficiaries totes les persones físiques o jurídiques, entitats o associacions públiques o privades, comunitats de béns o
qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, sempre que aporti el NIF,
hagi de realitzar l’activitat o el projecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi en situació que legitimi la seva concessió.
Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són les que estableix l'article 11 de la Llei general de subvencions,
que es concretaran en les respectives bases reguladores.

5. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
El Pla Estratègic de Subvencions següent s’ha dissenyat tenint com a eixos transversals els principis següents:
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Publicitat i concurrència: convocatòria prèvia en la qual es garanteixin la lliure concurrència i l'objectivitat en la distribució de fons
públics, sense perjudici de la possible concessió directa que, de conformitat amb l'establert en la norma aplicable, haurà de comptar
amb la deguda consignació pressupostària prèvia.



Transparència en l’assignació dels recursos públics d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l'assignació de recursos públics, mitjançant un procediment de
seguiment i control de les subvencions atorgades i l’establiment d’indicadors de gestió.



Exigència que les entitats beneficiàries i les activitats subvencionades s'adeqüin a principis ètics i a regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, no discriminació, objectivitat i transparència.

6. ABAST TEMPORAL
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet serà vigent el anys 2018 i 2019.

7. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONS
Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per al període 2018-2019 són els
següents:
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 (OE1)

Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 (OE2)

Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea metropolitana i el desenvolupament
econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un
marc de governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 (OE3)

Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4)

Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 (OE5)

Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors de la
convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 (OE6)

Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7 (OE7)

Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, científica o econòmica
vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents socials rellevants
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7.1 Vinculació amb el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Pel que fa als grans eixos i objectius estratègics assenyalats en el PAM, val a dir que aquests s’estructuren en quatre grans blocs amb una
sèrie d’objectius estratègics relacionats.
El primer eix per als quatre anys del mandat 2015-2019 és garantir l’accés als drets bàsics de les persones. Malgrat els indicis de
recuperació econòmica, la crisi dels darrers temps ha fet estralls entre la població, ha agreujat les desigualtats i ha apropat un nombre
creixent de persones a situacions de risc social. Per això, ara més que mai, l’acció de govern ha d’anar dirigida a dignificar la vida de les
persones i a generar igualtat d’oportunitats per a tothom.
Pel que fa al segon eix, el PAM assenyala que el govern de progrés perseverarà per fer de L’Hospitalet una nova centralitat
metropolitana que atregui noves empreses i obri noves vies de negoci, en convergència amb una millora de la ciutat en matèria de
sostenibilitat i eficiència energètica.
En tercer lloc, conscients que els barris constitueixen el fonament a partir del qual tots fem la ciutat es potencien elements econòmics i
socioculturals de cada districte i de cada barri per afavorir-ne l’especialització econòmica i refermar-ne la identitat.
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I per acabar, el quart eix del PAM és afavorir un govern transparent i obert a la participació ciutadana. La política de transparència i
obertura de dades suposa una magnífica oportunitat per a aprofundir en la confiança, la legitimitat i l’eficiència de les polítiques públiques.
En aquest sentit, es fonamentarà una cultura de la participació i la corresponsabilitat que dinamitzi el teixit social mitjançant el foment de
l’associacionisme i d'una política de proximitat a la ciutadania.
En el quadre següent es vinculen, a mode de síntesi, els objectius de ciutat amb els objectius estratègics definits en el PAM i els objectius
estratègics d'aquest Pla.

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL:
OBJECTIUS DE CIUTAT

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
establerts al punt 7 d’aquest document
OE1. Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no
discriminació.
OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la
ciutat.

1. DRETS BÀSICS GARANTITS
OE4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.
OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors
de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.

OE6. Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir un model urbà sostenible.
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2. L’HOSPITALET, UNA NOVA
CENTRALITAT METROPOLITANA

OE2. Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea metropolitana i el
desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de
l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat en
activitats d’interès general.
OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors
de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.
OE7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, científica o
econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials.

OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la
ciutat.

3. ELS BARRIS, FONAMENT PER A FER
CIUTAT

OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors
de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.
OE7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, científica o
econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials.

OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la
ciutat.

4. GOVERN OBERT
OE7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, científica o
econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials.
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7.2 Línies de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Les línies de subvencions actuals a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per al període 2018-2019 són les que es detallen a
continuació, presentades segons àrees de gestió municipal i àmbits d’organització.

ÀREA DE GESTIÓ

ÀREA D’ALCALDIA

ÀREA D'HISENDA I
SERVEIS CENTRALS
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ÀREA DE
CONVIVÈNCIA I
CIVISME

ÀMBIT
ORGANITZACIÓ

OBJECTIUS
PLA
ESTRATÈGIC
SUBVENCIÓ

LÍNIES DE SUBVENCIÓ

OE3
OE7

1.1 Foment de projectes i activitats que promoguin l’enfortiment de
les associacions veïnals
1.2 Programes d’enfortiment de la societat civil i el teixit social
1.3 Premis, beques i reconeixements d'Alcaldia

Hisenda

OE1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Convivència i
Civisme

OE5

3.1 Programa de foment de la convivència i la cohesió social
3.2 Premis, beques i reconeixements d'Alcaldia i Convivència i Civisme

OE4
OE7

4.1 Foment de la cultura popular i tradicional
4.2 Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques
4.3 Garantir l'accés de la ciutadania a la cultura i promoure una oferta
cultura innovadora i diversa
4.4 Promoure una oferta de lleure educatiu i sociocultural
4.5 Promoure la investigació i el coneixement en diversos camps
d'interès per a la ciutat

Alcaldia

Cultura

Bonificació de l’IBI a famílies
Ajuts a defunció de treballadors
Suport a seccions sindicals
Fons social treballador/es
Premis, beques i reconeixements d'Hisenda

4.6
4.7

Promoure la programació de musica en viu
Premis, beques i reconeixements de Cultura

OE4

4.8

Promoció de l'esport com a element de cohesió social i formatiu

Lleure

OE4

4.9 Programes de suport a l’educació en el lleure infantil i juvenil
durant període d’estiu
4.10 Programes de suport a l’educació en el lleure infantil i juvenil en
cap de setmana
4.11 Programes de suport a l’educació en el lleure infantil i juvenil
anuals
4.12 Activitats formatives extraordinàries

Diversitat
Funcional

OE1

4.13 Programes de suport a entitats que actuïn en l’àmbit del col·lectiu
amb diversitat funcional

OE4

4.14 Programes d’acompanyament a l’escolarització obligatòria
mitjançant tallers d’estudi assistit
4.15 Promoció de l’associacionisme de pares i mares a L’H
4.16 Suport a professionals de l'àmbit educatiu de la ciutat
4.17 Suport a projectes pedagògics dels centres educatius
4.18 Suport en la matriculació a EB a famílies de la ciutat de L'H
4.19 Manteniment de centres docents
4.20 Premis, beques i reconeixements d'Educació

Esports

ÀREA DE BENESTAR
SOCIAL
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Educació

Joventut

OE4/OE3

4.21 Programes de foment de la participació social del jovent
4.22 Premis, beques i reconeixements de Joventut

Gent Gran

OE1

4.23 Dinamització i realització d’activitats anuals en entitats que actuïn
en l’àmbit de la gent gran
4.24 Protecció a dones en situació d’alt risc de patir violència de
gènere
4.25 Foment de l’associacionisme amb perspectiva de gènere
4.26 Sensibilització i promoció d'activitats LGTBI
4.27 Promoció i enfortiment d'entitats d’atenció a la infància i
l'adolescència en situació de vulnerabilitat
4.28 Programes de desenvolupament comunitari
4.29 Suport a l’organització d’activitats en entitats que actuïn en l’àmbit
dels Serveis Socials
4.30 Ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable per a l’accés a
activitats de lleure
4.31 Ajuts econòmics puntuals a famílies en situació d’emergència
social
4.32 Ajuts per a l’alimentació complementaris a les beques menjador
4.33 Programes d’assistència a persones dependents.
4.34 Premis, beques i reconeixements de Serveis Socials

Dones i LGTBI

OE1

Serveis Socials

OE1/OE7

Salubritat Pública

OE1

4.35 Acolliment, benestar i protecció dels animals i convivència
ciutadana

OE1

4.36 Programes d’educació i promoció de la salut
4.37 Programes de sensibilització i enfortiment
d’afectats i/o malalts
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Salut

5.1

Projectes de dinamització de mercats

d’associacions

5.2
ÀREA DE
COORDINACIÓ,
DESENVOLUPAMENT
I PLANIFICACIÓ

Promoció
Comercial

OE2

Cooperació

OE5

Desenvolupament
Econòmic

OE2

Medi Ambient

OE6
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ÀREA D'ESPAI
PÚBLIC, HABITATGE,
URBANISME I
SOSTENIBILITAT

ÀREES
TERRITORIALS

Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI

Promoció del comerç urbà

OE3

5.3 Projectes de cooperació al desenvolupament en països en vies
de desenvolupament
5.4 Projectes d’educació i sensibilització per al desenvolupament
5.5 Projectes d’ajuda humanitària
5.6 Suport a la capacitació i la inserció per a aturats de llarga durada
5.7 Programa de foment i enfortiment de l’economia social
5.8 Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de
L’Hospitalet de Llobregat
1.1 Foment de programes d’educació ambiental
1.2 Foment de programes de promoció de la sostenibilitat i protecció
del medi ambient
1.3 Foment i promoció d’una mobilitat sostenible
1.4 Protecció contra la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

7.1
7.2

Promoció de festes de barri
Suport a entitats per a la promoció del desenvolupament
comunitari i la cohesió social

A l’annex 1 es detalla cada línia estratègica de subvenció amb informació detallada respecte als elements següents:
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Línia estratègica
Objectius estratègics vinculats
Objectius estratègics del PAM relacionats
Termini d’execució
Fonts de finançament
Costos econòmics
Procediment de concessió
Pla d’Actuació previst
Línies de subvencions relacionades amb l’objectiu estratègic fent referència a l’àrea gestora, identificació del programa, partida
pressupostària, descripció de la línia de subvenció, imports previstos per a les anualitats compreses en el PES i modalitat de
concessió en una taula de síntesi

8. PLA DE FINANÇAMENT
El finançament de les subvencions es realitzarà amb els fons propis de la corporació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
amb càrrec al capítol IV del pressupost de despesa de l'Ajuntament de L’Hospitalet.
Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla s’establiran en el pressupost anual que
aprovi l’Ajuntament.
Així doncs, els crèdits que es consignin als programes pressupostaris dels exercicis 2018 i 2019 es dissenyaran en coherència amb
els objectius estratègics i els efectes que es pretenen assolir amb aquest Pla Estratègic de Subvencions, així com en coherència amb
el Pla d’Actuació Municipal.
D’altra banda, els programes de subvencions restaran condicionats a l’existència de dotació pressupostària adient i suficient. Per tant,
amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions o bé de les concessions directes (nominatives), es realitzaran l’aprovació de la
despesa prevista i la reserva de crèdit corresponent en els termes que té definits l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

9. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El control i seguiment del present Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat es realitzarà mitjançant
indicadors de seguiment i de manera anual, en el primer quadrimestre de cada l’exercici econòmic
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La memòria justificativa haurà de tenir, com a mínim, els següents apartats:
a. Informació relativa a cada línia de subvenció, tot indicant les subvencions concedides, les justificades, les
renunciades i les que es troben en procediment de reintegrament.
b. Grau d’acompliment dels objectius específics marcats en cada eix estratègic d'aquest Pla Estratègic de
Subvencions.
c. Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit, segons els objectius estratègics d'aquest Pla Estratègic de
Subvencions.

d. Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació del PES.
e. Conclusions i valoració general.
f. Propostes de millora per a l’elaboració del següent PES.
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ANNEX I: línies
estratègiques, objectius
específics relacionats amb
el PAM i relació de
programes i línies d’ajuts

10. DOCUMENTS ANNEXOS I: línies estratègiques, objectius específics
relacionats amb el PAM i relació de programes i línies d’ajuts
10.1 OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: “Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte
i la no discriminació”

OBJECTIUS ESPECÍFICS
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1. Delimitar el marc d’actuació del sistema local de serveis socials i el paper de la iniciativa social en termes de
complementarietat i eficiència en la prestació de béns socials i relacionals.
2. Promoure les actuacions sociocomunitàries de promoció social i d’igualtat d’oportunitats protagonitzades per entitats socials.
3. Establir mecanismes de coordinació eficaços amb entitats del tercer sector social en relació amb la gestió de serveis d’acció
social i comunitaris.
4. Enfortir les actuacions prioritàries en l’àmbit de la protecció i la promoció social.
5. Consolidar la iniciativa de projectes innovadors que donin resposta a noves necessitats socials.
6. Establir en la convocatòria de la concurrència competitiva criteris de barem de les propostes presentades en relació amb
l’organització en termes de solvència i amb el projecte en termes de viabilitat tècnica.
7. Promoure programes d’educació de la salut i de salut comunitària per fer extensiu el dret a la salut.
8. Promoure l’equitat de gènere i la no discriminació per raó d’orientació sexual.
9. Promoure un envelliment actiu i saludable.
10. Prevenir situacions d’exclusió social urgents.
11. Donar suport a les persones dependents i a llurs famílies per acomplir les diferents normes en aquesta matèria.
12. Promoure la integració social del col·lectiu de persones amb diversitat funcional i donar suport a llurs familiars.
13. Protegir les situacions de necessitat del personal de la corporació.
14. Afavorir la redistribució de rendes mitjançant el suport en la reducció de taxes i impostos municipals en l’àmbit de l’habitatge.

Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
Costos econòmics
Veure el quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.
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Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de
concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.

ÀREA DE GESTIÓ

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3322

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

4810100

NOM DE LA PARTIDA

BECA ESAGED (CONVENI ESTUDIANTS
ARXIVISTICA UAB)

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

SECTOR DESTINATARI

OBJECTIUS

EFECTES

INDICADORS

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

Recolzar a professionals emergents i/o
estudiants en diverses àrees d'interès en la
seva etapa formativa.

Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
talent, les trajectòries de les organitzacions i
de les persones i l'aportació de valor

Nombre de sol·licituds rebudes/ nombre
d'estudiants becats/es/ nombre de
projectes vinculats a la beca

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

PREMIS I BEQUES

Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions i Nombre de candidatures / Aportació total
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
a la línia

INDETERMINAT

1.800,00

1.800,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

12.000,00

12.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

9.600,00

9.600,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

10.000,00

10.000,00

DIRECTA

ALCALDIA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
ALCALDIA

ESTUDIANTS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

4810000

PREMIS I BEQUES

ALCALDIA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
ALCALDIA

1320

4810000

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CONVIVÈNCIA I CIVISME

INVESTIGADORS/ES

2311

4810100

PREMIS DOLORS ARTEMAN

BENESTAR SOCIAL

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
SERVEIS SOCIALS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

9206

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4810100

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
EDUCACIÓ

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4810101

PREMI JOAQUIM GRAU

BENESTAR SOCIAL

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
SERVEIS SOCIALS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3321

4810100

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO. PREMI L'H CONFIDENCIAL

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CULTURA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

4810000

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CULTURA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

HISENDA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
HISENDA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
HISENDA I SERVEIS
CENTRALS
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PROGRAMA

3330

9200

4810000

AJUDES ESTUDIANTS EN PRACTIQUES

Afavorir el coneixement i la investigació de la
Una administració i una ciutadania amb
Nombre de candidatures / Aportació total
cuitat en temes d'interès per a la ciutat
coneixement de qualitat de la ciutat
a la línia
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions i Nombre de candidatures / Aportació total
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
a la línia
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
deciutat
les persones
i l'aportació
de valor el
Reconèixer i fer difusió
d'aquelles persones i/o
Una
amb capacitat
de reconèixer
institucions que han fet una aportació a la
talent, les trajectòries de les organitzacions
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural
de les persones i l'aportació de valor
Recolzar a professionals emergents i/o
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
estudiants en diverses àrees d'interès en la
talent, les trajectòries de les organitzacions
seva etapa formativa.
de les persones i l'aportació de valor

i

Nombre de candidatures / Nombre
aportació a la línia

10.2 LÍNIA ESTRATÈGICA 2: “L’Hospitalet en el marc de l’àrea metropolitana i el desenvolupament
econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de
governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general”
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Fomentar les actuacions i els projectes que enforteixin les organitzacions econòmiques i del treball.
2. Potenciar el desenvolupament econòmic de la ciutat a través de la innovació i l'enfortiment del teixit productiu.
3. Desenvolupar el projecte de districte cultural.
4. Millorar la competitivitat de les organitzacions empresarials i econòmiques de la ciutat.
5. Promoure la ciutat de L’Hospitalet com a destinació turística, de negocis, esportiva i familiar.
6. Promoure l’economia social.
7. Generar oportunitats d’ocupació de qualitat i establir mesures específiques per als col·lectius més afectats per la crisi.
8. Desenvolupar sectors de l’economia digital en el desenvolupament estratègic de “Ciutat Intel·ligent”.
Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
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Costos econòmics
Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest estratègic.
Procediment de concessió

El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de
concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.
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ÀREA DE GESTIÓ

PROGRAMA

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2410

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
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4312

4390

4390

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

4880000

4890000

4890000

4890001

NOM DE LA PARTIDA

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

DESENVOLUPAMENT Programa de foment de la convivència i la
ECONÒMIC
cohesió social.

PROMOCIÓ
COMERCIAL

PROMOCIÓ
COMERCIAL

PROMOCIÓ
COMERCIAL

Projectes de dinamització de mercats

Promoció del comerç urbà

Promoció del comerç urbà

SECTOR DESTINATARI

OBJECTIUS

EFECTES

ENTITATS

Enfortir els agents socials i econòmics per tal de
contribuir al desenvolupament econòmic local de la
ciutat

Una ciutat més dinàmica econòmicament i
amb agents socials més forts i aglutinadors

INDICADORS
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

INDETERMINAT

30.000,00

30.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
Uns mercats amb consolidats, amb una oferta reformulacions / Nombre de subvencions
de qualitat en base als valors com la proximitat denegades / Total pressupost destinat a
i la confiança
la línia

INDETERMINAT

22.500,00

22.500,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

ENTITATS

Promoure un teixit comercial visible, dinàmic i
consolidat a la ciutat / Dotar-lo de les eines
necessàries per ser més competitius i moderns
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
davant d’altres fórmules de distribució comercial
de subvencions atorgades /Nombre de
existents/
Una ciutat amb una oferta comercial diversa, reformulacions / Nombre de subvencions
Impulsar una gestió comú per millorar l’organització de qualitat i que respon a les necessitats de la denegades / Total pressupost destinat a
del centre comercial
ciutat i promou la dinamització de la mateixa
la línia

INDETERMINAT

70.000,00

70.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

ENTITATS

Promoure un teixit comercial visible, dinàmic i
consolidat a la ciutat / Dotar-lo de les eines
necessàries per ser més competitius i moderns
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
davant d’altres fórmules de distribució comercial
de subvencions atorgades /Nombre de
existents/
Una ciutat amb una oferta comercial diversa, reformulacions / Nombre de subvencions
Impulsar una gestió comú per millorar l’organització de qualitat i que respon a les necessitats de la denegades / Total pressupost destinat a
del centre comercial
ciutat i promou la dinamització de la mateixa
la línia

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Una ciutat amb una economia social forta, en
continu creixement i que dóna resposta a les
necessitats socials

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

INDETERMINAT

13.500,00

13.500,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Uns agents socials, culturals, econòmics i
científics identificats i compromesos amb la
ciutat

Nombre d'activitats realitzades
conjuntament

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

DIRECTA

ENTITATS

Dinamitzar comercialment els mercats i enfortir el
comerç de proximitat de qualitat

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4620

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Programa de foment i enfortiment de
l’economia social

ENTITATS

Fomentar l'economia social com a element
transformador de l’Economia Social / Potenciar la
gestió democràtica i participativa dels agents
econòmics

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4620

4890200

TRANSFERENCIES A FAMILIES.IDIBELL

DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Suport al desenvolupament dels agents
econòmics i socials de l’Hospitalet de
Llobregat.

IDIBELL

Enfortir la vinculació d'agents socials i científics
rellevants amb la ciutat de L'hospitalet

10.3 LÍNIA ESTRATÈGICA 3: “Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i
comunitari de la ciutat”

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fomentar les actuacions i els projectes que enforteixin les organitzacions socials i cíviques.
Enfortir la societat civil com a instrument per a afavorir la governança social.
Donar suport a la iniciativa social de les entitats que aportin béns socials i relacionals a la ciutat.
Estructurar i visibilitzar les iniciatives comunitàries que promouen la cohesió social del territori.
Afavorir els processos d’emancipació dels i les joves i els espais per a la seva participació dins la societat.
Afavorir la participació de col·lectius específics amb més dificultats d’accés als canals i els òrgans de participació.
Garantir les condicions òptimes per tal que la ciutadania pugui exercir el dret a participar.

Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
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Costos econòmics
Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.
Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de

concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.
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ÀREA DE GESTIÓ

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

NOM DE LA PARTIDA

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

SECTOR DESTINATARI

OBJECTIUS

EFECTES

INDICADORS

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

INDETERMINAT

18.000,00

18.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

9221

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

ALCALDIA

Programes d’Enfortiment de la societat
civil i el teixit social.

ENTITATS

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i que delibera

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

9221

4890200

TRANSFERENCIES A FAMILIES.
FEDERACION ASOCIACION VECIOS DE L'H

ALCALDIA

Foment de projectes i activitats que
promoguin el l’enfortiment de les
associacions veïnals.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIIÓN DE
VECINOS DE L'HOSPITALET

Enfortir el teixit veïnal de la ciutat

Unes associacions veïnals més enfortides i
articulades entre sí

Nombre de projectes finançats / Nombre
d'entitats federades

INDETERMINAT

10.300,00

10.300,00

NOMINATIVA/CONVENI

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

9221

4890201

TRANSFERENCIES ASSOCIACIO TRES
QUARTS PER CINC QUARTS. ESPAI DE
DEBAT

ALCALDIA

Programes d’Enfortiment de la societat
civil i el teixit social.

ASSOCIACIÓ TRES QUARTS PER
CINC QUARTS. ESPAI DE DEBAT

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i deliberativa

Nombre d'activitats impulsades / Nombre
de debats realitzats

INDETERMINAT

16.485,00

16.485,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

47.000,00

47.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

3.350,00

3.350,00

NOMINATIVA/CONVENI

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3370

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE
SUBVENCIO A FAMILIES I INST. SENSE
ANIM DE LUCRE CREU ROJA PROJECTE
HORTS SOCIALS

AREES TERRITORIALS

9251

4880200

AREES TERRITORIALS

9251

4890200

AREES TERRITORIALS

AREES TERRITORIALS

AREES TERRITORIALS

AREES TERRITORIALS

AREES TERRITORIALS
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PROGRAMA

AREES TERRITORIALS

9251

9251

9251

9252

9252

9252

4890201

ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE.
AAVV BLOCS CIUTAT COMTAL
ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE.
AAVV COM FESTES SANFELIU

4890202

ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE.
COMISSIO FESTES SANT JOSEP

4890203

ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES.
LA TALAIA ASSOCIACIO FESTES DEL
CENTRE

4890200

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE.
COLLBLANC TORRASSA

4890201

TRANSFERENCIES COMISSIO DE FESTES
COLLBLANC TORRASSA

4890202

TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE VEINS
COLLBLANC TORRASSA

ENTITATS

Recolzar iniciatives que estimulin la innovació
i la creativitat, així com la participació dels
joves en el desenvolupament de la ciutat

Un jovent més informat, implicat, autònom i
amb capacitat de participació

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

CREU ROJA

Generar un espai de socialització i de
trobada, d'educació ambiental i pal·liar
factors d'exclusió a persones en situació de
vulnerabilitat

Articulació de xarxes comunitàries amb
finalitats socials, terapèutiques, educatives i
ambientals

Nombre d'activitats realitzades /Nombre
de participants Nombre d'entitats
participants / Nombre de beneficiaris de
l'Horts

AAVV BLOCS CIUTAT COMPTAL

Enfortir el teixit veïnal de la ciutat

Unes associacions veïnals més enfortides i
articulades amb el territori de referència

AAVV COMISSIO FESTES SANFELIU

Enfortir el teixit veïnal de la ciutat

Unes associacions veïnals més enfortides i
articulades amb el territori de referència

Nombre de projectes finançats / Nombre
de persones participants/ nombre
d'accions desenvolupades
Nombre de projectes finançats / Nombre
de persones participants/ nombre
d'accions desenvolupades

INDETERMINAT

6.400,00

6.400,00

NOMINATIVA/CONVENI

Promoció de Festes de barri

COMISSIÓ DE FESTES DE SANT
JOSEP

Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
de la cohesió social mitjançant activitats
festives

Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris

Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants

INDETERMINAT

4.100,00

4.100,00

NOMINATIVA/CONVENI

Promoció de Festes de barri

LA TALAIA. ASSOCIACIÓ DE FESTES
DEL CENTRE

Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
de la cohesió social mitjançant activitats
festives

Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris

Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants

INDETERMINAT

14.750,00

14.750,00

NOMINATIVA/CONVENI

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i que cohesiona el barri i el
districte

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

INDETERMINAT

23.000,00

23.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

16.000,00

16.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

3.500,00

3.500,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

7.531,00

7.531,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

20.400,00

20.400,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

3.500,00

3.500,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

5.100,00

5.100,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

12.000,00

12.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

12.000,00

12.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

15.000,00

15.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

15.000,00

15.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

8.350,00

8.350,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

50.000,00

50.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

23.162,35

23.162,35

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

JOVENTUT

Programes de foment de la participació
social dels jovent.

DISTRICTE I

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

DISTRICTE I

DISTRICTE I

DISTRICTE I

DISTRICTE I

DISTRICTE II

DISTRICTE II

DISTRICTE II

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.
Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

Promoció de Festes de barri
Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

AREES TERRITORIALS

9253

4890200

TRANSFERENCIES SANTA EULÀLIA

DISTRICTE III

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

AREES TERRITORIALS

9253

4890201

TRANSFERENCIES COMISSIO DE FESTES
SANTA EULÀLIA

DISTRICTE III

Promoció de Festes de barri

AREES TERRITORIALS

9253

4890202

TRANSFERENCIES COMISSIO DE FESTES
GRAN VIA SUD

DISTRICTE III

DISTRICTE III

Promoció de Festes de barri
Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

AREES TERRITORIALS

9253

4890203

TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE VEINS
ILDEFONS CERDA

AREES TERRITORIALS

9254

4880000

SUBVENCIO PLA DESENVOLUPAMENT
COMU LA FLORIDA (AJUNTAMENT)

DISTRICTE IV-V

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

AREES TERRITORIALS

9254

4880200

SUBVENCIO GRUP DE FESTES CAN
SERRA

DISTRICTE IV-V

Promoció de Festes de barri

4880201

SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES
PUBILLA CASAS

DISTRICTE IV-V

Promoció de Festes de barri

4880202

SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES LA
FLORIDA

DISTRICTE IV-V

Promoció de Festes de barri

AREES TERRITORIALS

AREES TERRITORIALS

9254

9254

AREES TERRITORIALS

9254

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

AREES TERRITORIALS

9255

4880200

SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES
BELLVITGE-LA MARINA

AREES TERRITORIALS

9255

4890200

TRANSFERENCIES BELLVITGE - GORNAL

DISTRICTE IV-V

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

DISTRICTE VI

Promoció de Festes de barri

DISTRICTE VI

Suport a entitats per a la promoció del
desenvolupament comunitari i la cohesió
social.

ENTITATS

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet

Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
COMISSIÓ DE FESTES COLLBLANC
de la cohesió social mitjançant activitats
LA TORRASSA
festives

AAVV COLLBLANC LA TORRASA

ENTITATS

Enfortir el teixit veïnal de la ciutat

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet

Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
de la cohesió social mitjançant activitats
festives
Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
COMISSIÓ DE FESTES DE GRANVIA
de la cohesió social mitjançant activitats
SUD
festives

Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris
Unes associacions veïnals més enfortides i
articulades amb el territori de referència

Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants
Nombre de projectes finançats / Nombre
de persones participants/ nombre
d'accions desenvolupades

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i que cohesiona el barri i el
districte

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants
Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants
Nombre de projectes finançats / Nombre
Unes associacions veïnals més enfortides i
de persones participants/ nombre
AAVV IDELFONS CERDÀ
Enfortir el teixit veïnal de la ciutat
articulades amb el territori de referència
d'accions desenvolupades
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
denegades / Total pressupost destinat a
ENTITATS
L'Hospitalet
la línia
Incrementar la participació ciutadana i
Nombre de participants / Nombre
afavoriment de la cohesió social mitjançant
Nombre de participants / Nombre d'activitats /
d'activitats / Nombre d'entitats
GRUP DE FESTES CAN SERRA
activitats festives
Nombre d'entitats participants
participants
Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
Incrementar la participació ciutadana i les
Nombre de participants / Nombre
COMISSIÓ DE FESTES PUBILLA
de la cohesió social mitjançant activitats
bones relacions veïnals amb la celebració de
d'activitats / Nombre d'entitats
CASAS
festives
festes populars als barris
participants
Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
Incrementar la participació ciutadana i les
Nombre de participants / Nombre
de la cohesió social mitjançant activitats
bones relacions veïnals amb la celebració de
d'activitats / Nombre d'entitats
COMISSIÓ DE FESTES LA FLORIDA
festives
festes populars als barris
participants
COMISSIÓ DE FESTES DE SANTA
EULÀLIA

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet
Afavorir la participació ciutadana i afavoriment
COMISSIÓ DE FESTES BELLVITGEde la cohesió social mitjançant activitats
LA MARINA
festives
ENTITATS

ENTITATS

Impulsar i enfortir el teixit associatiu de
L'Hospitalet

Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris
Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i que cohesiona el barri i el
districte
Incrementar la participació ciutadana i les
bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia
Nombre de participants / Nombre
d'activitats / Nombre d'entitats
participants

Un associacionisme més informat, amb
capacitat crítica i que cohesiona el barri i el
districte

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: “Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat”
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Promoure un model educatiu integrador i d'èxit.
2. Promoure l’èxit educatiu dels alumnes de la ciutat.
3. Donar suport als diferents agents de la comunitat educativa en els seus projectes i les seves actuacions (professorat, família i
alumnat).
4. Vetllar per la qualitat dels entorns i les infraestructures dels equipaments educatius.
5. Posar l’esport al servei del creixement personal i de la comunitat.
6. Promoure l’esport com a element d’articulació de la ciutat i com a element de cohesió social.
7. Eliminar barreres d’accés a l’esport per raons econòmiques, de gènere, d’edat o d'origen.
8. Enfortir les organitzacions de l’àmbit del lleure per fer efectiu l’accés dels infants de la ciutat a un lleure educatiu de qualitat.
9. Fomentar pràctiques de cultura popular i tradicional per tal de donar a conèixer el patrimoni cultural immaterial de la ciutat.
10. Estimular la curiositat, la creativitat i la innovació a través de la cultura.
11. Afavorir la creació, la formació i la difusió culturals mitjançant el suport a entitats i organitzacions del sector.
Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
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Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
Costos econòmics
Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.

Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de
concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.
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ÀREA DE GESTIÓ

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3230
3231

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

NOM DE LA PARTIDA

Uns equipamentseducatius de qualitat i en
condicions òptimes

INDETERMINAT

199.290,00

199.290,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

4890100

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

EDUCACIÓ

Suport en la matriculació a EEBB a
famílies de la ciutat de L'H

ESCOLES BRESSOL SENSE AFANY
DE LUCRE DE LA CIUTAT

Facilitar l'accés al major nombre de famílies
possibles al servei d'EEBB

Millorar la qualitat educativa de la població

Nombre de sol·licituds rebudes / Import
pressupost destinat a la línia

INDETERMINAT

134.054,00

134.054,00

DIRECTA

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

FUNDACIÓ EL LLINDAR

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs escolar

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs escolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

8.200,00

8.200,00

NOMINATIVA/CONVENI

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

DRECERA SCCL

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

21.000,00

21.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

4880000

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3250

4880200

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE DRECERA SCCL
TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3250

4880201

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3250

4880202

SUBVENCIO. A FAMILIES I INSTITUCIONS
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
CLUB ESPLAI PUBILLA CASAS CAN
VIDALET TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3250

4880203

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL
TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3250

3250

3250

3250

3250

3250

3250

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

9.000,00

9.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

CLUB ESPLAI PUBILLA CASAS-CAN
VIDALET

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

9.000,00

9.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

6.000,00

6.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

CENTRE ESPLAI XIXELL

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

FUNDACIÓ LA VINUA D'ACCIÓ
SOCIAL

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

12.000,00

12.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

100.800,00

100.800,00

NOMINATIVA/CONVENI

ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA
FLORIDA

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

18.000,00

18.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

CENTRE EDUCATIU ESCLAT

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

77.765,00

77.765,00

NOMINATIVA/CONVENI

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants beneficiaris

INDETERMINAT

9.000,00

9.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

EDUCACIÓ

AEMA SCCL

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

CULTURA

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO ART A
LA CARTA

Promocionar les arts plàstiques dins de
l'etapa d'escolarització obligatòria

Increment de la sensibilitat artística de
l'alumnat

Nombre d'infants participants / Nombre
d'activitats realitzades

INDETERMINAT

6.000,00

6.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

4880211

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO PERE
CLOSA

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

FUNDACIÓ PERE CLOSA

Acompanyar l'assoliment d'objectius en
l'etapa d'escolaritat obligatòria

Increment de l'èxit educatiu dels infants
beneficiaris i prevenció del fracàs ecolar

Nombre d'infants participants / Nombre
d'activitats realitzades

INDETERMINAT

24.670,00

24.670,00

NOMINATIVA/CONVENI

EDUCACIÓ

Suport a projectes pedagògics dels
centres educatius.

ENTITATS

Nombre d'activitats realitzades /Nombre
d'ajuts atorgats

INDETERMINAT

10.853,00

10.853,00

DIRECTA

EDUCACIÓ

Promoció de l’Associacionisme de pares i
mares a L’H.

FAPAC

Nombre d'AMPES rezolzades / Nombre
d'activitats realitzades

INDETERMINAT

14.000,00

14.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

Nombre d'activitats recolzades / Nombre
de participants /Nombre de programes
impulsats

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

55.000,00

55.000,00

DIRECTA

INDETERMINAT

20.000,00

20.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

93.806,00

93.806,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

61.200,00

61.200,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

32.771,00

32.771,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

138.000,00

138.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

4880204

4880205

4880206

4880207

4880209

CONVENI COL.LABORACIO ASSOC.
CENTRE EDUCATIU ESCLAT
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE AEMA SCCL
TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

4880210

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO
ARRANZ BRAVO ART A LA CARTA

4880208

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4880000

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4880200

CONVENI COL·LABORACIÓ FEDERACIO
D'ASSOC DE MARES I PARES D'ALUMNAT
DE CATALUNYA

3260

FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

EDUCACIÓ

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.
Programes d’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria mitjançant Tallers
d’Estudi Assistit.

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
CENTRE ESPLAI XIXELL TALLERS D'ESTUDI
ASSISTIT
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
LA VINYA D'ACCIO SOCIAL TALLERS
D'ESTUDI ASSISTIT
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
FUNDACIO PRIVADA EL LLINDAR TALLERS
D'ESTUDI ASSISTIT
SUBVENCIO. A FAMILIES I INSTITUCIONS
ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA
TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE. MILLORA
COMPETENCIES ESTUDIANTS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

EFECTES

4880201

CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE
MESTRES EL CASALET
TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCREFUNDACIO ARRANZ BRAVO

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

ASSOCIACIÓ DE MESTRES EL
CASALET

Enfortir les accions educatives de la
Una comunitat educativa enfortida i amb més
recursos i projectes
comunitat educativa
Potenciar les AMPES dels centres educatius
de L'H / Promoure la Formació dels Pares i
les Mares que formen part de les AMPES/
Recolzar accions d'excel·lència i bones
Reforç i consolidació de les AMPES de la
pràctiques
ciutat
Proporcionar eines als professionals de
l'àmbit educatiu de la ciutat, especialment en
activitats de formació, participació i gestió de
programes educatius
Millorar la qualitat educativa de la ciutat
Impulsar l'oferta cultural de qualitat de la
Promoure una major oferta d'arts plàstiques i
Fundació Arranz Bravo i la seva vinculació fomentar la investigació i l'experimentació en la
amb la ciutat
creació artística

EDUCACIÓ

Suport a professionals de l'àmbit educatiu
de la ciutat

CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.

FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO

CULTURA

Promoure programació de musica en viu

EMPRESES I ENTITATS SECTOR

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA

Fomentar la creació d'espectacles de música
en viu a la ciutat
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
cultura i al lleure dels infants de la ciutat

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3331

4890200

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4880000

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4880200

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE. PROMOCIO
MUSICA EN VIU
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE. ASSOC
EDUCATIVA ITACA

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

CULTURA

Garantir l'accés de la ciutadania a la
cultura i promoure una oferta cultural
innovadora i diversa

ENTITATS

Fomentar la programació d'entitats que
desenvolupen activitats culturals a la ciutat

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890001

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE
(ESPLAIS)

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

ENTITATS

Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
cultura i al lleure dels infants de la ciutat

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890002

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE
ENTITATS SOCIOCULTURALS

CULTURA

Foment de la cultura popular i tradicional

ENTITATS

Fomentar la programació d'entitats que
desenvolupen activitats de cultura popular i
tradicional a la ciutat

Nombre d'infants participants / Nombre
d'activitats desenvolupades /
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
Una ciutat amb una oferta cultural de base,
denegades / Total pressupost destinat a
diversa i de qualitat
la línia
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
denegades / Total pressupost destinat a
estable, accessible i de qualitat
la línia
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
Incrementar el coneixement i gaudí dels
denegades / Total pressupost destinat a
costums i cultura popular i diversa de la ciutat
la línia

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890200

CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.

TPK PUBILLA CASES

Donar suport a les activitats de creació
cultural, educatives i experimentals del TPK

Afavorir l'accés a la cultura i a la creació
artística de la ciutadania de L'H i promoure
Nombre d'exposicions / Nombre artistes
l'experimentació en el camp de les arts visuals
residents / Nombre d'assistents

CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.

SALAMANDRA BCN, SL

Promoure la música com a disciplina artística
i afavorir el seu gaudí a la ciutadania de L'H

CULTURA

Promoure la investigació i coneixement
en diversos camps d'interès per a la ciutat

CENTRE D'ESTUDIS L'HOSPITALET

Promoure els estudis i coneixement de la
realitat local de la ciutat

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

3340

MODALITAT

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ
D'ADULTS

3250

OBJECTIUS

PRESSUPOST 2019

Manteniment de centres docents

SUBVENCIO. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CENTRES
EDUCATIUS

SECTOR DESTINATARI

PRESSUPOST 2018

EDUCACIÓ

4880100

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

Donar acompliment a la competència
obligatòria del manteniment dels centres
públics d'educació infantil, primària i de
formació d'adults

SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE.
ACOMPANYAMENT ESCOLARITAT
OBLIGATORIA

3250

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

INDICADORS
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia
Nombre de places subvencionades /

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

34

PROGRAMA

4890201

4890202

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE TPK TALLER
PUBILLA CASAS
TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE
CASA DE LA MUSICA POPULAR
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CENTRE ESTUDIS
L'HOSPITALET

Una ciutat amb una oferta musical dinàmica i
de qualitat

Nombre d'exposicions / Nombre artistes
residents / Nombre d'assistents
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
estable, accessible i de qualitat

Una programació musical estable a la ciutat i
la promoció de grups musicals
Millorar el coneixement del passat, present i
futur de L'H així com potenciar les iniciatives
de caire sociocultural vinculades a la ciutat

INDETERMINAT

46.800,00

46.800,00

NOMINATIVA/CONVENI

Nombre de concerts / Nombre de grups/
artistes / Nombre d'assistents

INDETERMINAT

79.000,00

79.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

Nombre de publicacions /Nombre de
conferències / nombre d'assistents

INDETERMINAT

35.000,00

35.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

35

3340

3340

3340

3340

3340

3340

4890212

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE PLAUDITE
TEATRE
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE IDIBELL
PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CENTRE D'ESPLAI
XIXELL
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CENTRE
EDUCATIU ESCLAT
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CLUB
D'ESPLAI LA FLORIDA
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CLUB
D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CLUB INF I JUV
SANFELIU-SAN ILDEFONS
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CONSELL
D'ESPLAI DE L'HOSPITALET
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO
CATALANA DE L'ESPLAI (CAN SERRA)
TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO
CATALANA DE L'ESPLAI (BELLVITGE)

4890213

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO
ESCOLTA JOSEP CAROL (QUICO SABATE)

4890214

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO LA
VINYA D'ACCIÓ SOCIAL (BOCINS)

4890203

4890204

4890205

4890206

4890207

4890208

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890209

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

4890210

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3340

3340

3340

3340

3410

3410

3410

3410

3410

3410

3410

3410

3410

4890211

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

4890200

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE AEC-COLLBLANC LA TORRASSA

4890201

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE AGRUPACIO
ESPORTIVA SANTA EULALIA

4890202

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE AGRUPACIO
ESPORTIVA BELLESPORT

4890203

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CENTRO DE
DEPORTES L'HOSPITALET

4890204

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CLUB
BALONCESTO L'HOSPITALET

4890205

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE CLUB NATACIO
L'HOSPITALET

4890206

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE RUGBI CLUB
L'HOSPITALET

4890207

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE L'HOSPITALET
ATLETISME

TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS

CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.

CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives
artístiques.

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

CULTURA (LLEURE)

CULTURA (LLEURE)

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural
Promoure una oferta de lleure educatiu i
sociocultural

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Promoció de l'esport com a element de
cohesió social i formatiu

Nombre d'actuacions / Nombre
d'assistents funcions / Nombres
persones participants directes/ Nombre
total de cursos d’iniciació al teatre/
Fomentar les arts escèniques/ Crear nous
Dinamització de la creació cultural en l'àmbit
Nombre total de tallers de teatre Jove/
circuits teatrals a la ciutat/ Formar en les arts
de les arts escèniques / Foment del teatre
Nombre total de tallers de teatre per
escèniques
escolar / Generar de públic potencial en l'àmbit
adults/
PLAUDITE TEATRE
del teatre
Donar suport a actuacions de captació de
INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
recursos per a la investigació en l'àmbit
Una societat més compromesa i solidària amb Fons total recaptat/ Nombre assistents /
BIOMÈDICA DE BELLVITGE
biomèdic
la necessitat de fer recerca en l'àmbit biomèdic
Nombre d'artistes solidaris
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
CENTRE D'ESPLAI XIXELL
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
ESCLAT
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
FLORIDA
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
PUBILLA CASES CAN VIDALET
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
SAN ILDEFONS
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
CONSELL D'ESPLAI DE
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
L'HOSPITALET
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
(CAN SERRA)
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /
Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Nombre d'infants participants / Nombre
(BELLVITGE)
cultura i al lleure dels infants de la ciutat
estable, accessible i de qualitat
d'activitats desenvolupades /

INDETERMINAT

26.000,00

26.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

5.290,00

5.290,00

DIRECTA

INDETERMINAT

45.256,00

45.256,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

64.000,00

64.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

105.000,00

105.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

90.269,00

90.269,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

74.969,00

74.969,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

18.468,00

18.468,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

20.000,00

20.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

77.838,00

77.838,00

NOMINATIVA/CONVENI

FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL
(QUICO SABATE)

Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
cultura i al lleure dels infants de la ciutat

Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
estable, accessible i de qualitat

Nombre d'infants participants / Nombre
d'activitats desenvolupades /

INDETERMINAT

13.118,00

13.118,00

NOMINATIVA/CONVENI

FUNDACIO LA VINYA D'ACCIÓ
SOCIAL (BOCINS)

Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que
afavoreixi la cohesió social i l'accés a la
cultura i al lleure dels infants de la ciutat

Una oferta de lleure educatiu i sociocultural
estable, accessible i de qualitat

Nombre d'infants participants / Nombre
d'activitats desenvolupades /

INDETERMINAT

19.205,00

19.205,00

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

INDETERMINAT

512.000,00 €

512.000,00 €

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

59.000,00 €

59.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

91.000,00 €

91.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

76.000,00 €

76.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

239.000,00 €

239.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

125.000,00 €

125.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

48.000,00 €

48.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

45.000,00 €

45.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a
partir de l'esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants
federats, segons sexe / Nombre d'infants
en formació en esport de base

INDETERMINAT

45.000,00 €

45.000,00 €

NOMINATIVA/CONVENI

La promoció dels valors de l'esport amb un
increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a

Nombre d'equips federats / Nombre
d'equips femenins / Nombre d'infants

Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
ENTITATS
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
AEC COLLBLANC-LA TORRASSA
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA
per entitats que projectin el coneixement i
EULÀLIA
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
ASSOCIACIO ESPORTIVA
per entitats que projectin el coneixement i
BELLSPORT
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
CENTRO DE DEPORTES DE
per entitats que projectin el coneixement i
HOSPITALET
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
CLUB BALONCESTO L’HOSPITALET
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
CLUB NATACIÓ L’HOSPITALET
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
RUGBI CLUB L’HOSPITALET
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport
per entitats que projectin el coneixement i
L’HOSPITALET ATLETISME
marca de la ciutat /
Promoció de l'esport federat/ Promoció de
l’associacionisme i la cohesió social i
esportiva/ Promoció de l'esport femení/
Promoció de l’esport en edat escolar/ Foment
d’estructures que promoguin l’activitat
esportiva de base/ Representació de l’esport

10.4 LÍNIA ESTRATÈGICA 5: “Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i
dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament”
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Promoure actuacions que afavoreixin la convivència i la cohesió social en el territori.
2. Consolidar els barris com a espais de convivència i cohesió social mitjançant la promoció d’activitats de l’àmbit social, cultural i
comunitari.
3. Sensibilitzar sobre actuacions que tinguin la convivència com a objectiu principal en el marc de la ciutat i articular-les.
4. Fer efectiu l’exercici dels drets a la ciutat per part dels ciutadans de L’Hospitalet en relació amb l’espai públic.
5. Promoure la sensibilització i el coneixement sobre les situacions de desigualtat a escala global.
6. Donar suport a organitzacions i actuacions de resposta a situacions d’emergència humanitària i social.
Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
Costos econòmics
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Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.
Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de
concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.
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ÀREA DE GESTIÓ
COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

38

PROGRAMA

2314

2314

2314

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

4820000

4820001

4880000

COORDINACIÓ,
PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2314

4880001

SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

1300

4880000

NOM DE LA PARTIDA
TRANSFERENCIES A COORDINADORA
CATALANA AJUNTAMENTS SOLIDARIS
SAHARA (CCASPS)

FONS CATALA DE COOPERACIO PER AL
DESENVOLUPAMENT

SUBVENCIO COOPERACIO
INTERNACIONAL PAISOS DEL TERCER
MON

SUBVENCIO PROJECTES DE
SENSIBILITZACIO
SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE ANIM DE LUCRE - PROTECCIO
CIVIL

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

COOPERACIÓ

Projectes de cooperació al
desenvolupament en països en vies de
desenvolupament.

COOPERACIÓ

COOPERACIÓ

Projectes d’educació i sensibilització per
al desenvolupament

Projectes de cooperació al
desenvolupament en països en vies de
desenvolupament.

SECTOR DESTINATARI

COORDINADORA CATALANA
AJUNTAMENTS SOLIDARIS SAHARA

OBJECTIUS
Enfortir la coordinadora com a entitat de
segon nivell que harmonitza les polítiques de
suport amb el Poble Saharauí per part dels
Ajuntaments Catalans

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

Enfortir El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament com a organització que
coordina les polítiques de cooperació dels
Ajuntaments Catalans

ENTITATS

COOPERACIÓ

Projectes d’educació i sensibilització per
al desenvolupament

ENTITATS

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

Programa de foment de la convivència i la
cohesió social.

PROTECCIÓ CIVIL

Fomentar projectes de cooperació
internacional en països en vies de
desenvolupament

Incrementar el coneixement sobre els eixos
de desigualtat econòmica i social a nivell
global
Estudiar i prevenir les situacions de risc
col·lectiu així com situacions d'emergència
pública

SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

1321

4880000

SUBVENCIO A FAMILIES SENSE ANIM DE
LUCRE

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

Programa de foment de la convivència i la
cohesió social.

ENTITATS

Enfortir les organitzacions socials i
comunitàries com a mecanisme per afavorir
la cohesió social

SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

1321

4890200

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

Programa de foment de la convivència i la
cohesió social.

ENTITATS

Enfortir les organitzacions socials i
comunitàries com a mecanisme per afavorir
la cohesió social

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

INDETERMINAT

718,00

718,00

NOMINATIVA/CONVENI

Una política de cooperació des de l'àmbit local Nombre d'activitats / Nombre de països
coordinada i coherent amb la resta d'agents
beneficiaris/ Nombre persones
municipals
beneficiades

INDETERMINAT

4.800,00

4.800,00

NOMINATIVA/CONVENI

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

INDETERMINAT

222.883,00

222.883,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

INDETERMINAT

94.000,00

94.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Nombre d'activitats / Nombre Individus
participants

INDETERMINAT

30.000,00

30.000,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

3.500,00

3.500,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

EFECTES
Unes polítiques de cooperació amb el Sàhara
coordinades amb la resta d'ens municipals
catalans

Uns països amb més recursos i
infraestructures socials i econòmiques per
assolir millors indicadors socioeconòmics

Una societat més sensibilitzada, informada i
crítica
Una ciutat més protegida, amb més recursos
per a l'estudi i prevenció de riscos de la
comunitat

INDICADORS
Nombre d'activitats / Nombre
organitzacons col·laboradores / Nombre
famílies acollidores / Nombre infants
acollits

Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
Una ciutat més cohesionada, més cívica i amb reformulacions / Nombre de subvencions
més recursos comunitaris per afavorir la
denegades / Total pressupost destinat a
convivència
la línia
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
Una ciutat més cohesionada, més cívica i amb reformulacions / Nombre de subvencions
més recursos comunitaris per afavorir la
denegades / Total pressupost destinat a
convivència
la línia

10.5 LÍNIA ESTRATÈGICA 6: “Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir un model urbà
sostenible”
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic de la ciutadania, l’Administració i la ciutat.
Sensibilitzar sobre la importància de la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.
Promoure activitats d’educació ambiental per a diversos col·lectius de la ciutat.
Afavorir la mobilitat sostenible en el conjunt de la ciutat.
Protegir el patrimoni natural i mediambiental de la ciutat.
Afavorir una ciutat neta i amable per viure rebaixant els nivells de contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica.

Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
Costos econòmics

39

Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.
Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva, tramitació
mitjançant convenis amb les entitats que figuren nominativament en el pressupost i/o amb les línies d'ajuts mitjançant procediment de
concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvencions següents.
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ÀREA DE GESTIÓ
ESPAI PÚBLIC,
HABITATGE, URBANISME I
SOSTENIBILITAT
ESPAI PÚBLIC,
HABITATGE, URBANISME I
SOSTENIBILITAT
ESPAI PÚBLIC,
HABITATGE, URBANISME I
SOSTENIBILITAT

ESPAI PÚBLIC,
HABITATGE, URBANISME I
SOSTENIBILITAT
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1721

4880302

DEPARTAMENT
NOM DE LA PARTIDA
RESPONSABLE
SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE FINALITAT DE LUCRE ESCOLA LA ESPAI PÚBLIC I MEDI
CARPA
AMBIENT
SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE FINALITAT DE LUCRE ESCOLA
ESPAI PÚBLIC I MEDI
PRAT DE LA MANTA
AMBIENT
SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE FINALITAT DE LUCRE ESCOLA
ESPAI PÚBLIC I MEDI
RAMON MUNTANER
AMBIENT

1721

4890000

TRANSFERENCIES A FAMILIES I
INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

PROGRAMA

1721

1721

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

4880300

4880301

ESPAI PÚBLIC I MEDI
AMBIENT

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

Foment de programes d’Educació
Ambiental

ESCOLA RAMON MUNTANER

OBJECTIUS
Sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar,
tenir cura de l'entorn natural i donar a
conèixer el patrimoni natural de la ciutat
Sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar,
tenir cura de l'entorn natural i donar a
conèixer el patrimoni natural de la ciutat
Sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar,
tenir cura de l'entorn natural i donar a
conèixer el patrimoni natural de la ciutat

Protecció contra la contaminació
atmosfèrica, acústica i lumínica.

ENTITATS

Prevenir la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica i sensibilitzar sobre els seus
riscos

Protecció contra la contaminació
atmosfèrica, acústica i lumínica.
Foment de programes d’Educació
Ambiental

SECTOR DESTINATARI

ESCOLA LA CARPA

ESCOLA PRAT DE LA MANTA

EFECTES
Unes escoles i un alumnat més conscient i
educat sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i més coneixement del medi natural
Unes escoles i un alumnat més conscient i
educat sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i més coneixement del medi natural
Unes escoles i un alumnat més conscient i
educat sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i més coneixement del medi natural

Una ciutat amb menys contaminació, més
amable i sostenible

INDICADORS

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

Nombre d'activitats / Nombre persones
beneficiàries

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

NOMINATIVA/CONVENI

Nombre d'activitats / Nombre persones
beneficiàries

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

NOMINATIVA/CONVENI

INDETERMINAT

50.762,00

50.762,00

CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA

Nombre d'activitats / Nombre persones
beneficiàries
Nombre de sol·licituds rebudes/ Nombre
de subvencions atorgades /Nombre de
reformulacions / Nombre de subvencions
denegades / Total pressupost destinat a
la línia

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7: “Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural,
científica i econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents socials
rellevants”

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.
2.
3.
4.
5.

Promocionar el coneixement científic de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
Reconèixer trajectòries personals i socials rellevants en el conjunt de la ciutat.
Identificar iniciatives d’interès general d’àmbit temàtic divers i donar-hi suport.
Afavorir l’atracció de talent científic i artístic a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
Donar suport a professionals emergents i/o estudiants en diverses àrees d’interès en la seva etapa formativa.

Termini d’execució
Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d'aquest Pla.
Fonts de finançament
Pressupost municipal, d’acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el Pla d’Actuació i les línies específiques.
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Costos econòmics
Veure quadre resum de les línies de subvenció vinculades a aquest objectiu estratègic.
Procediment de concessió
El procediment de concessió per a l'execució d'aquesta línia estratègica es realitzarà en concurrència competitiva o mitjançant
procediment de concessió directe per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

Pla d’Actuació
El Pla d’Actuació per a l’execució d’aquesta línia estratègica es realitzarà mitjançant l’elaboració de les bases de convocatòries
corresponents i/o els convenis de col·laboració específics per a cadascuna de les línies específiques de subvenció següents.
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ÀREA DE GESTIÓ

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3322

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

4810100

NOM DE LA PARTIDA

BECA ESAGED (CONVENI ESTUDIANTS
ARXIVISTICA UAB)

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

LÍNIA DE SUBVENCIÓ

SECTOR DESTINATARI

OBJECTIUS

EFECTES

INDICADORS

TERMINI NECESSARI PER A
LA CONSECUCIÓ

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2019

MODALITAT

Recolzar a professionals emergents i/o
estudiants en diverses àrees d'interès en la
seva etapa formativa.

Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
talent, les trajectòries de les organitzacions i
de les persones i l'aportació de valor

Nombre de sol·licituds rebudes/ nombre
d'estudiants becats/es/ nombre de
projectes vinculats a la beca

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

PREMIS I BEQUES

Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions i Nombre de candidatures / Aportació total
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
a la línia

INDETERMINAT

1.800,00

1.800,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

1.500,00

1.500,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

5.000,00

5.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

3.000,00

3.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

12.000,00

12.000,00

PREMIS I BEQUES

i Nombre de candidatures / Aportació total
a la línia

INDETERMINAT

9.600,00

9.600,00

PREMIS I BEQUES

INDETERMINAT

10.000,00

10.000,00

DIRECTA

ALCALDIA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
ALCALDIA

ESTUDIANTS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

4810000

PREMIS I BEQUES

ALCALDIA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
ALCALDIA

1320

4810000

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

CONVIVÈNCIA I
CIVISME

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CONVIVÈNCIA I CIVISME

INVESTIGADORS/ES

2311

4810100

PREMIS DOLORS ARTEMAN

BENESTAR SOCIAL

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
SERVEIS SOCIALS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

9206

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4810100

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
EDUCACIÓ

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3260

4810101

PREMI JOAQUIM GRAU

BENESTAR SOCIAL

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
SERVEIS SOCIALS

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS

3321

4810100

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO. PREMI L'H CONFIDENCIAL

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CULTURA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

4810000

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I
INVESTIGACIO

EDUCACIÓ

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
CULTURA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

HISENDA

PREMIS, BEQUES I RECONEIXEMENTS
HISENDA

PERSONES INDIVIDUALS i/o
ORGANITZACIONS

BENESTAR I DRETS
SOCIALS
HISENDA I SERVEIS
CENTRALS
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PROGRAMA

3330

9200

4810000

AJUDES ESTUDIANTS EN PRACTIQUES

Afavorir el coneixement i la investigació de la
Una administració i una ciutadania amb
Nombre de candidatures / Aportació total
cuitat en temes d'interès per a la ciutat
coneixement de qualitat de la ciutat
a la línia
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions i Nombre de candidatures / Aportació total
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
a la línia
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
de les persones i l'aportació de valor
Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una aportació a la
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural talent, les trajectòries de les organitzacions
i/o social.
deciutat
les persones
i l'aportació
de valor el
Reconèixer i fer difusió
d'aquelles persones i/o
Una
amb capacitat
de reconèixer
institucions que han fet una aportació a la
talent, les trajectòries de les organitzacions
ciutat des del punt de vista econòmic, cultural
de les persones i l'aportació de valor
Recolzar a professionals emergents i/o
Una ciutat amb capacitat de reconèixer el
estudiants en diverses àrees d'interès en la
talent, les trajectòries de les organitzacions
seva etapa formativa.
de les persones i l'aportació de valor

i

Nombre de candidatures / Nombre
aportació a la línia
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ANNEX II:
GLOSSARI DE TERMES

11. DOCUMENTS ANNEXOS II: glossari de termes
Amb la finalitat d'aclarir els diversos conceptes que apareixen esmentats al llarg d'aquest Pla relacionats tant amb la matèria de
subvencions com amb la gestió i l'avaluació de programes i polítiques públiques, es presenta a continuació un petit glossari de termes:

11.1 Subvenció
S'entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per qualsevol Administració pública (sigui quin sigui el seu rang
territorial), o bé per un organisme o una altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculat o dependent d'aquesta, a
favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixi els requisits següents:


Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.



Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una
activitat o l'adopció d'un comportament singular, ja desenvolupats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació.
El beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.



Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançat tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o
d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

11.2 Línia de subvenció
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Forma d'agrupació de diversos ajuts i/o subvencions que tenen en comú un objectiu o un propòsit i que estan dirigits a un o diversos
sectors i/o col·lectius específics.

11.3 Destinataris de la subvenció
Beneficiaris directes dels ajuts i/o les subvencions, que poden ser persones físiques o jurídiques (associacions o altres entitats)
o agrupacions de persones físiques.

11.4 Règim de concessió
Es refereix al tipus de procediment que regula l'atorgament de la subvenció.

11.5 Objectiu estratègic
Descriu l'efecte i l'impacte que s'espera aconseguir amb l'acció institucional durant el període de vigència del Pla Estratègic de
Subvencions.

11.6 Objectiu específic
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Defineix els resultats immediats que es volen aconseguir amb la posada en marxa de les diverses línies de subvenció, el compliment
dels quals permetrà assolir, en un rang superior, els objectius estratègics definits.

11.7 Objecte de la subvenció
L’objecte de la subvenció consisteix en el foment de programes, projectes o activitats d’utilitat pública, d’interès social o de promoció
de les finalitats que s’especifiquen al Pla d’Actuació Municipal i a les línies del Pla Estratègic de Subvenció.

11.8 Efectes
Són els impactes produïts per una línia de subvenció de forma directa en el col·lectiu beneficiari o bé indirectament en altres sectors o
col·lectius afectats.

11.9 Termini de consecució
Es refereix al temps de consecució dels objectius de cada línia de subvenció.

11.10 Concurrència competitiva
Es tracta del procediment ordinari de concessió de subvencions i implica que el procés de selecció de beneficiaris presentats a la
convocatòria es portarà a terme mitjançant l'avaluació en un període determinat. S'establirà un procés de selecció i avaluació de
candidatures amb els criteris que es detallin a la convocatòria pública.

11.11 Subvenció directa
Es tracta d'un procediment de concessió de subvencions a través del qual s'atorga de forma immediata una determinada ajuda o
subvenció a un beneficiari concret, sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de candidatures.
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Aquest règim de concessió té caràcter excepcional i està limitat exclusivament als tipus de subvencions següents:


Les previstes nominativament als pressupostos, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora
d'aquestes subvencions.



Aquelles l'atorgament i/o la quantia de les quals estiguin determinats per una norma de rang legal superior.



Altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

11.12 Indicadors
Sistema de mesura objectiva que s'utilitza per comprovar l'evolució i el grau de compliment dels resultats. Han d'aportar resultats
quantificables en valors numèrics i ser fiables i comparables en el temps.

