Aprovat pel Ple Municipal en data 28/10/2021
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST
DESVERN

NORMATIVA APLICABLE:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (article 8).

-

Reial Decret 886/2006 de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions (articles 10 al 15).

-

Ordenança municipal reguladora de les Bases generals d’atorgament de
subvencions i formalització de convenis de l’Ajuntament de Sant Just Desvern
(Ple municipal de data 24 de novembre de 2005, amb les modificacions
posteriors aprovades per acord de Ple de data 27 de juliol de 2006, 23 de
desembre de 2008 i de 26 d’octubre de 2017)

CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS
1.- Aquest Pla estratègic té caràcter programàtic i el seu contingut no genera, en cap cas,
drets i/o obligacions ni per a aquest Ajuntament, ni per a tercers i la seva efectivitat
resta condicionada a l’aprovació del pressupostos municipals que continguin les
partides pressupostaries necessàries, així com a l’aprovació, si escau, de les diferents
línies de subvenció, i a l’existència de crèdit adequat i suficient.
2.- El Pla estratègic ha de servir per a millorar i racionalitzar la gestió de les
subvencions d’aquest Ajuntament i propiciar l’obtenció dels objectius que en ell es
preveuen.
3.- L’establiment i concessió de subvencions previstes en aquest Pla estratègic resten
condicionades als objectius d’estabilitat pressupostària, i les Bases reguladores
resultants hauran d’ajustar-hi.
CAPÍTOL 2. PRINCIPIS GENERALES I OBJECTIUS
1.- La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern,
respondrà als principis següents:
a) Publicitat i transparència. Els ajuts a atorgar estaran sempre reflectits al
pressupost municipal i a disposició del públic interessat, sense prejudici de les
mesures de publicitat i transparència prevista a les lleis
b) Concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Com a norma general, les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern s’han d’assignar
mitjançant concurrència competitiva, sense prejudici de les que es puguin
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atorgar mitjançant concessió directa que s’han d’indicar sempre al pressupost
municipal.
c) Eficàcia en l’acompliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant i
eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. Les subvencions
estaran destinades a realitzar una activitat i/o projecte concrets que caldrà
avaluar per valorar els objectius aconseguits i els recursos destinats a l’efecte.
2.- Aquest Pla estratègic té com objectiu principal l’acompliment del mandat contingut
a l’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
CAPÍTOL 3. VIGÈNCIA
El present Pla estratègic té una vigència de tres anys comptadors des de la data en que
s’aprovi.
No obstant això, si durant els temps de vigència, hi hagués la necessitat d’atorgar nous
ajuts mitjançant concessió directa, s’hauria de modificar el present Pla.
CAPÍTOL 4. FINANÇAMENT DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions indicades en aquest Pla estratègic han d’anar amb càrrec als crèdits
dels pressupostos municipals corresponents, finançats amb recursos generals i/o amb
subvencions concedides a l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
Les subvencions nominatives han de constar expressament en el Pressupost municipal i
les subvencions de concurrència competitiva han de ser degudament convocades segons
el que s’indiqui en les Bases reguladores d’atorgament corresponents
CAPÍTOL 5. OBJECTIUS DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. Línies generals
L'establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius i compromisos
generals que es detallen a continuació:
− Fomentar la vida associativa i la implicació i participació de les associacions i
entitats locals, així com de les persones que, a títol individual o col·lectiu,
proposen projectes o accions d’interès per al municipi i la ciutadania.
− Millorar la cohesió social de la ciutat, la qualitat democràtica, la convivència i
la justícia social com a valors
− Promoure l’associacionisme com instrument per potenciant serveis d’interès
general per a la col·lectivitat, les relacions intergeneracionals i l’accessibilitat
universal.
− Promoure la col·laboració entre el teixit associatiu local i assistir al consell
municipal de l’àmbit que li es propi
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− Promoure la formació de membres de l’entitat especialment aquella que millori
la capacitat de gestió de les entitats.
− Fomentar la projecció de Sant Just Desvern fora del nostre terme.
− Fomentar valors socials, d’inclusió, equitat, convivència, igualtat de gènere,
coeducació, defensa dels drets humans i noves formes de participació
democràtica
− Promoure el desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible
2030, el canvi d'hàbits dels ciutadans i ciutadanes.
− Retenir talent, capital humà, social i empresarial, sobre el que construir futures
oportunitats.
En el cas de subvencions atorgades a persones físiques que no representin una entitat,
associació o fundació, l’activitat objecte de la subvenció haurà de revertir en benefici a
la comunitat a través d’alguna acció, activitat o projecte concret.
2. Línies d'àmbit específic
L'Ajuntament de Sant Just Desvern per al període 2022-2024, estableix subvencions en
els següents àmbits o línies de subvenció i objectius específics, segons es detalla a
continuació:
a) Línia de cultura:
•
•
•
•
•
•

Impulsar i promoure projectes per a la protecció, creació i difusió cultural en
qualsevol àmbit d’actuació (arts escèniques, dansa, arts visuals, literatura,
música, patrimoni, cultura popular i tradicional).
Potenciar els projectes i activitats que afavoreixin l’ús social del català, el
foment de la lectura i la difusió de la cultura catalana
Fomentar els projectes i les activitats adreçades a la recuperació i difusió del
patrimoni artístic, etnològic, documental, arquitectònic, històric o
memorialístic.
Fomentar els projectes innovadors i singulars.
Donar suport a aquelles activitats que cobreixin un dèficit de projectes
anàlegs al municipi.
Donar suport a la creació i producció artística, així com a l’ensenyament
/aprenentatge de diferents disciplines artístiques impartides a les escoles o
centres d’arts escèniques ( dansa, expressió corporal, música, teatre, etc. )

b) Línia d’educació :
•
•
•

Potenciar les activitats, projectes i actuacions dels centres educatius públics
del municipi, fomentant el desenvolupament dels seus respectius Projectes
Educatiu de Centre, el currículum i donant suport a la tasca docent.
Ajudar al desenvolupament de les tasques pròpies de les AMPA i AFA
Donar suport a projectes de socialització de materials, convivència i
inclusió.
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c) Línia Ciutat Educadora i treball en valors Projecte Educatiu de Ciutat
•
•
•

Fomentar el treball en xarxa entre els diferents actors educatius per garantir
una educació per a tothom al llarg de la vida .
Potenciar projectes per a la construcció d’una comunitat i ciutadania lliure,
corresponsable i democràtica; fomentant valors socials i de convivència.
Projectes amb implicació comunitària que cerquin noves formes de
participació.

d) Línia d’esports :
•
•
•
•

Prioritzar l’esport femení.
Prioritzar les entitats amb més percentatge d'esportistes del poble.
Afavorir les iniciatives, projectes i actuacions que fomentin la pràctica
d’activitat i exercici físic com a forma de promoció de la salut i d’una vida
activa.
Fomentar la participació esportiva, tant en l'àmbit local com també en
esdeveniments d’àmbit nacional i internacional.

e) Línia de joventut :
•
•
•

Impulsar activitats de lleure obertes a tot i totes els infants, adolescents i
jovent.
Fomentar la creació d’entitats juvenils i/o la col·laboració entre elles a
través d’accions conjuntes.
Donar suport a activitats emmarcades dins les línies generals del Pla Local
de Joventut.

f) Línia d’acció social :
•
•

•
•
•
•

Fomentar i impulsar la detecció de les necessitats personals bàsiques i les
necessitats socials mitjançant estudis o altres formules científiques d’anàlisi
social.
Promoure l’atenció de les necessitats derivades de la manca de recursos
bàsics i dels dèficits en les relacions interpersonals, a través de la
participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua, l’acció voluntària i les altres
formes d’implicació social en els afers de la comunitat.
Fomentar programes i projectes que facilitin l’autonomia de les persones , la
permanència de les persones grans a casa seva, la dinamització de la gent
gran i l’envelliment actiu.
Promoure programes per prevenir, atendre i promoure la inserció social en
les situacions de marginació i d’exclusió social.
Fomentar Projectes i actuacions que fomentin la qualitat de vida a les
persones i en especial la d’aquelles amb problemàtiques de discapacitats, de
salut mental i malalties cròniques.
Promoure activitats de sensibilització adreçades a tota la població en matèria
de salut a les persones.
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•
•
•

Fomentar projectes i actuacions que millorin la salut de les persones.
Promoure projectes relacionats amb la protecció dels animals i el foment del
civisme pel que fa a la tinença d’animals, tant en l’àmbit privat com en la via
pública.
Promoure les entitats amb seu al municipi o a la Comarca

g) Línia de solidaritat, cooperació i immigració:
•
•
•
•
•

Donar suport a projectes i activitats que segueixin els criteris bàsics per a
l’aportació de recursos a projectes de cooperació al desenvolupament,
establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Promoure projectes relacionats amb la integració social de la població
migrant.
Fomentar projectes per a la integració i acollida de les persones nouvingudes
al municipi.
Afavorir a través de projectes i activitats la interculturalitat i el coneixement
mutu.
Fomentar projectes relacionats amb la integració social de la població
refugiada.

h) Línia de participació
•
•
•
•

Estimular la participació i comunicació entre el veïnat d'un barri del
municipi i entre els diferents barris de la població a través del suport a
Projectes i activitats.
Impulsar serveis i accions de barri.
Implementar mesures en benefici de la seguretat ciutadana

i) Línia d’aniversaris i commemoracions
•
•

Donar suport a projectes i/o activitats formulats per a celebrar un aniversari.
Afavorir projectes i activitats que commemorin un fet o una acció singular i
significativa.

j) Línia de publicacions
•

Impulsar projectes i/o activitats per a la producció, l'edició i/o publicació, de
material literari, artístic, científic, tècnic, educatiu, informatiu, o recreatiu en
qualsevol format i suport que desenvolupi alguns dels objectius generals i/o
específics recollits al Pla Estratègic Municipal.

k) Línia de comerç
•
•

Promoure el comerç de proximitat, km 0, i comerç just a Sant Just Desvern
buscant sinergies amb festivitats i celebracions locals.
Fomentar projectes per a la millora de la competitivitat del mercat municipal
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•
•

Promoure la participació del comerç local en activitats firals o mercats.
sectorials, multisectorials i/o professionals.
Promoure l’associacionisme empresarial pel foment de l’economia local.

l) Línia gènere i igualtat :
•
•
•

Impulsar projectes i actuacions que facin visibles les dones i els seus sabers
o la igualtat efectiva entre dones i homes.
Fomentar projectes i actuacions que fomentin la coeducació.
Fomentar Projectes que donin suport a dones maltractades.

m) Línia de Medi ambient i sostenibilitat
•
•
•
•

Promoure accions o mesures que promoguin canvis culturals per a reduir
l’impacte humà sobre el planeta, reduint consums i emissions.
Fomentar accions i incitaves que fomentin la sostenibilitat, la reducció de
generació de residus, el reaprofitament i/o bona recollida selectiva en
origen.
Impulsar accions o projectes per la generació de consciència, millora,
conservació i protecció del medi ambient i la biodiversitat.
Promoure una mobilitat segura, sostenible i accessible tot garantint un model
de ciutat.

Les línies d’actuació indicades en aquest capítol es concretaran en les subvencions
que s’indiquen a continuació:
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LÍNIA DE CULTURA
COMPETÈNCIA

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria de Cultura
Impulsar i promoure projectes per a la protecció, creació i difusió cultural en qualsevol àmbit d’actuació (arts escèniques,
dansa, arts visuals, literatura, música, patrimoni, cultura popular i tradicional).
Potenciar els projectes i activitats que afavoreixin l’ús social del català i la difusió de la cultura catalana
Fomentar els projectes i les activitats adreçades a la recuperació i difusió del patrimoni artístic, etnològic, documental,
arquitectònic, històric o memorialístic.
Fomentar els projectes innovadors i singulars.
Donar suport a aquelles activitats que cobreixin un dèficit de projectes anàlegs al municipi.
Donar suport a la creació i producció artística, així com l’ensenyament /aprenentatge de diferents disciplines artístiques
impartides a les escoles o centres d’arts escèniques ( dansa, l’expressió corporal, la música, teatre, etc. ).
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici..
Recursos propis..

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SA 33400 48100

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/o projectes dins l'àmbit cultural i de lleure .
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
49.160,00 €
49.160,00 €
49.160,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.

PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SA 33400 48105

Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin ensenyaments de diferents disciplines artístiques impartides a les
escoles o centres d’arts escèniques ( dansa, l’expressió corporal, la música, teatre, etc. ).
IMPORT 2022
12.000,00 €

IMPORT 2023
12.000,00 €

IMPORT 2024
12.000,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones que desenvolupin projectes de creació o producció artística de formació, innovació o investigació vinculades al
municipi, en relació als camps artístics i escènics de la música, el teatre, la dansa, el circ, les arts plàstiques, visuals, els
audiovisuals, els videojocs i multimèdia, etc.

PARTIDA
SC 33404 47002

IMPORT 2022
10.000,00 €

IMPORT 2023
10.000,00 €

IMPORT 2024
10.000,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SA 33800 48100

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones que participin activament en el concurs de la festa de carnaval organitzada per l'Ajuntament
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SC 33210 22699

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones que participin dels concursos convocats per a fomentar l'hàbit lector.
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
en espècie
en espècie
en espècie

CONCESSIÓ DIRECTA
PERSONES DESTINATÀRIES
Ateneu de Sant Just
Colla de Geganters Sant Just
Assoc. Cavaltombs Sant Just
Ateneu de Sant Just - Projecte Animació a
la Lectura
Centre d'Estudis Sanjustencs -Miscel.lania
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Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SA 33400 48101
35.250,00 €
35.250,00 €
35.250,00 €
SA 33400 48102
4.500,00 €
1.500,00 €
4.500,00 €
SA 33400 48103
7.900,00 €
7.900,00 €
7.900,00 €
SS 33400 48100

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

SS 92402 48104

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €
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LÍNIA D'EDUCACIÓ I CIUTAT EDUCADORA I TREBALL EN VALORS PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
COMPETÈNCIA
Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria d'Educació
Potenciar les activitats, projectes i actuacions dels centres educatius públics del municipi, fomentant el desenvolupament dels
seus respectius Projectes Educatiu de Centre, el currículum i donant suport a la tasca docent.
Ajudar al desenvolupament de les tasques pròpies de les AMPA i AFA
Donar suport a projectes de socialització de materials, convivència i inclusió
Fomentar el treball en xarxa entre els diferents actors educatius per garantir una educació per a tothom al llarg de la vida
Potenciar projectes per a la construcció d’una comunitat i ciutadania lliure, corresponsable i democràtica, fomentant valors
socials i de convivència.
Projectes amb implicació comunitària que cerquin noves formes de participació.

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

El termini d'execució dels objectius és anual i es s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis..

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SF 32004 48200

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats accions i/ o projectes dins l'àmbit d'educació.
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
15.825,00 €
15.825,00 €
15.825,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SF 32003 48000

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones que participin al concurs de prosa i poesia en català .
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin projectes que fomentin el treball en xarxa entre els diferents
actors educatius per garantir una educació per a tothom al llarg de la vida, projectes per a la construcció d’una comunitat i
ciutadania lliure, corresponsable i democràtica; fomentant valors socials i de convivència o projectes amb implicació
comunitària que cerquin noves formes de participació.
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SE 32700 48800

LÍNIA D'ESPORTS
COMPETÈNCIA

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria d'Esports
Prioritzar l’esport femení.
Prioritzar les entitats amb més percentatge d'esportistes del poble.
Afavorir les iniciatives, projectes i actuacions que fomentin la pràctica d’activitat i exercici físic com a forma de promoció de la
salut i d’una vida activa.
Fomentar la participació esportiva, tant en l'àmbit local com també en esdeveniments d’àmbit nacional i internacional.
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici..
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins l'àmbit de la
PERSONES DESTINATÀRIES
promoció de l'esport i de l'associacionisme esportiu.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SU 34100 48600
47.080,00 €
47.080,00 €
47.080,00 €
SU 34100 48601
37.290,00 €
37.290,00 €
37.290,00 €
Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
Associació d'entiats esportives
ST 34100 48600
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
Hospital Sant Joan de Deu
ST 34000 48603
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
Club de Karts de Coixinets
ST 34100 48605
5.300,00 €
5.300,00 €
5.300,00 €
CONCESSIÓ DIRECTA

LÍNIA DE JOVENTUT
COMPETÈNCIA
OBJECTIUS I EFECTES
TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria de Joventut
Impulsar activitats de lleure obertes a tot i totes els l infants, adolescents i jovent.
Fomentar la creació d’entitats juvenils i/o la col·laboració entre elles a través d’accions conjuntes.
Donar suport a activitats emmarcades dins les línies generals del Pla Local de Joventut
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
PERSONES DESTINATÀRIES Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins l'àmbit de joventut.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SJ 33403 48300
17.050,00 €
17.050,00 €
17.050,00 €
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LÍNIA D'ACCIÓ SOCIAL
COMPETÈNCIA

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria d'Acció Social i Àrea d'economia i sostenibilitat
Fomentar i impulsar la detecció de les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials mitjançant estudis o altres
formules científiques d’anàlisi social.
Promoure l’atenció de les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics i dels dèficits en les relacions interpersonals, a
través de la participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua, l’acció voluntària i les altres formes d’implicació social en els afers
de la comunitat.
Fomentar programes i projectes que facilitin l’autonomia de les persones , la permanència de les persones grans a casa seva, la
dinamització de la gent gran i l’envelliment actiu.
Promoure programes per prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions de marginació i d’exclusió social.
Fomentar Projectes i actuacions que fomentin la qualitat de vida a les persones i en especial la d’aquelles amb problemàtiques
de discapacitats, de salut mental i malalties cròniques.
Promoure activitats de sensibilització adreçades a tota la població en matèria de salut a les persones.
Fomentar projectes i actuacions que millorin la salut de les persones.
Promoure projectes relacionats amb la protecció dels animals i el foment del civisme pel que fa a la tinença d’animals, tant en
l’àmbit privat com en la via pública.
Promoure les entitats amb seu al municipi o a la Comarca
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins dels àmbits de salut
PERSONES DESTINATÀRIES
pública
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SO 23101 48500
9.800,00 €
9.800,00 €
9.800,00 €
SP 31100 48500
8.245,00 €
8.245,00 €
8.245,00 €
CONCESSIÓ DIRECTA
PERSONES DESTINATÀRIES
APROSEAT
Caritas Parroquial
Salut mental
Nostra Sra de Lurdes
Residència Emmanuel
Banco Farmacèutico
CONCESSIÓ DIRECTA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SO 23101 48001
CONCESSIÓ DIRECTA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SO 23105 48000

Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SO 23100 48503
10.200,00 €
10.200,00 €
10.200,00 €
SO 23101 48501
11.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
SP 31100 48505
4.025,00 €
4.025,00 €
4.025,00 €
SO 23101 48503
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
SO 23101 48504
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
SO 23101 48507
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin activitats extraescolars i de lleure
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
Persones físiques
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
19.362,00 €
19.362,00 €
19.362,00 €

LÍNIA DE SOLIDARITAT COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ
COMPETÈNCIA

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Projectes i activitats que segueixin els criteris bàsics per a l’aportació de recursos a projectes de cooperació al
desenvolupament, establerts pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Projectes relacionats amb la integració social de la població immigrant.
Projectes que fomentin la integració i acollida de les persones nouvingudes al municipi.
Projectes que afavoreixin la interculturalitat i el coneixement mutu.
Projectes relacionats amb la integració social de la població refugiada.
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SL 23108 48400
CONCESSIÓ DIRECTA
PERSONES DESTINATÀRIES
Sant Jut Solidari

Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins els àmbits de
cooperació, solidaritat i immigració.
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
11.987,00 €
11.987,00 €
11.987,00 €
Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SL 23108 48401
31.500,00 €
31.500,00 €
31.500,00 €
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LÍNIA DE PARTICIPACIÓ
COMPETÈNCIA
OBJECTIUS I EFECTES
TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona. Regidoria de Participació
Projectes i activitats que estimulin la participació i comunicació entre el veïnat d'un barri del municipi i entre els diferents
barris de la població.
Serveis i accions de barri.
Accions i mecanismes per d’implementació de mesures en benefici de la seguretat ciutadana
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
SS 92401 48700

Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins l'àmbit de
la participació ciutadana
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
11.670,00 €
11.670,00 €
11.670,00 €

Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
Asssociació de Protecció Civíl de Sant Just PS 13500 48700
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
CONCESSIÓ DIRECTA

LÍNIA D'ANIVERSARIS I COMMEMORACIONS
COMPETÈNCIA
OBJECTIUS I EFECTES
TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona

Projectes i/o activitats formulats per a celebrar un aniversari.
Projectes i activitats que commemorin un fet o una acció singular i significativa.
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents .
PERSONES DESTINATÀRIES Entitats i associacions.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SS 92402 48810
20.000,00 €
17.000,00 €
15.000,00 €

LÍNIA DE PUBLICACIONS
COMPETÈNCIA
OBJECTIUS I EFECTES
TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea de Serveis a la Persona
Projectes i/o activitats per a la producció, l'edició i/o publicació, de material literari, artístic, científic, tècnic, educatiu,
informatiu, o recreatiu en qualsevol format i suport que desenvolupi alguns dels objectius generals i/o específics recollits al
Pla Estratègic municipal
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents .
PERSONES DESTINATÀRIES Entitats i associacions.
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
SS 92402 48811
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

LÍNIA DE COMERÇ I EMPRESA
COMPETÈNCIA

OBJECTIUS I EFECTES

TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
ED 43100 48801
PARTIDA
ED 43100 22609

Àrea d' Economia i Sostenibilitat. Regidories de Comerç i Empresa
Promoure el comerç de proximitat, km 0, i comerç just a Sant Just Desvern.
Fomentar projectes per a la millora de la competitivitat del mercat municipal
Promoure la participació del comerç local en activitats firals o mercats sectorials, multisectorials i/o professionals.
Promoure l’associacionisme empresarial per facilitar accions que fomentin l’economia local i la consolidació del sector al
municipi.
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.
Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins l'àmbit del comerç
o activitat empresarial local.
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
IMPORT 2022
en espècie

IMPORT 2023
en espècie

IMPORT 2024
en espècie

Les subvencions atorgades mitjançant aquest procediment es limiten exclusivament a la quantitat assignada nominativament
en els pressupostos municipals aprovats anualment.
PERSONES DESTINATÀRIES
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
Asssociació d'empresaris Sant Just Impulsa
EF 43100 48802
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Associació assentadors Mercat municipal
EF 43100 48803
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
CONCESSIÓ DIRECTA
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LÍNIA DE GÈNERE I IGUALTAT
COMPETÈNCIA
OBJECTIUS I EFECTES
TERMINI D'EXECUCIÓ
FONS DE FINANÇAMENT

Àrea d' Economia i Sostenibilitat . Regidoria d'Igualtat
Impulsar projectes i actuacions que facin visibles les dones i els seus sabers o la igualtat efectiva entre dones i homes.
Fomentar projectes i actuacions que fomentin la coeducació.
Fomentar Projectes que donin suport a dones maltractades.
El termini d'execució dels objectius és anual i s'ha de fixar per a cada exercici.
Recursos propis.

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA Procediment d'atorgament mitjançant concurrència competitiva amb aprovació de les bases reguladores corresponents.
Persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats, accions i/ o projectes dins l'àmbit
PERSONES DESTINATÀRIES
de gènere i igualtat
PARTIDA
IMPORT 2022
IMPORT 2023
IMPORT 2024
PD 23109 48800
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

CAPÍTOL 6. SEGUIMENT I CONTROL
1.- Els regidors i les regidores responsables de les diferents línies d’actuació faran el
seguiment de la consecució dels objectius assenyalats.
2.- S’estableix un règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents
línies de subvencions i, a aquest efecte, s’han determinat, per a cada línia d’actuació, els
indicadors que es relacionen a continuació i que estan relacionats amb els objectius del
Pla:
-

Nombre de persones assistents en els consells de participació sectorial i
comissions de treball. Assistència per Consells de Participació. Caldrà assolir
l’assistència del 50% dels membres o de les persones representants que en
formen part (assistència = persones assistents o persones que s’excusen).

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
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-

-

Increment i/o consolidació, respecte de l’any anterior, dels projectes i/o accions
d’interès públic organitzades per entitats en línia amb els objectius del Pla
estratègic. Es calcularà sobre el nombre d’activitats que figuren a l’aplicatiu
corresponent.
Increment i/o consolidació, respecte de l’any anterior, dels projectes i/o accions
d’interès públic organitzades conjuntament per dos o més entitats locals. Es
calcularà sobre el nombre d’activitats que figuren a l’aplicatiu corresponent.
Consolidació del nombre d’entitats actives inscrites al registre d’entitats
municipal i del teixit associatiu. Es calcularà sobre el nombre d’entitats
registrades l’any anterior.
Increment de la participació per part de les entitats en l’organització de la
programació de Festes populars i tradicionals; Sant Jordi, Festa de l’Esport ,
Festa de la Pau, Festa Major, Festes de Tardor, diada 8 de març i diada 25 de
novembre. Es calcularà sobre el nombre d’entitats que s’especifiquen als
informes tècnics d’aprovació de l’activitat.

3.- Periòdicament, les persones responsables del seguiment han de valorar el resultats
obtinguts i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius respectius.
4.- Els resultats de l’avaluació de plans estratègics anteriors han de figurar en els
informes de seguiment periòdics de valoració i control.
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