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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023
PREÀMBUL
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la necessitat per a les
Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els
objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris
per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de
finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la
despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i
eficàcia en la seva gestió.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament és un instrument de planificació el qual esdevé el full de
ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme.
1. VIGÈNCIA DEL PLA D’ESTRATÈGIC
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions són les anualitats pressupostàries corresponents als anys
2020, 2021, 2022 i 2023.
2. EIXOS D’ACTUACIÓ
Les àrees i subàrees en què s’estructura el Pla estratègic són:


Àmbit de Drets Socials i Ciutadania
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.



Educació
Cicles de Vida
Serveis Socials
Cultura
Promoció Econòmica
Igualtat i Diversitat
Esports

Àmbit de Territori
a. Medi Ambient
b. Tinença i protecció d’animals

3. LÍNIES DE FOMENT SUBVENCIONABLES
Les línies de foment de cadascuna de les subàrees del Pla Estratègic queden resumides a continuació i
desenvolupades en les fitxes que s’adjunten com a document Annex.
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Àmbit de les persones
Educació
Línia de Foment
Fomentar les iniciatives educatives als
centres escolars.
Fomentar les iniciatives educatives a
AFA’s, AMPA’s i societats cooperatives
d’ensenyament.
Foment de la lectura: Certamen literari
Sant Jordi.

Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

350

3263

48002

32.000,00€

32.000,00€

32.000,00€

32.000,00€

Concurrència
competitiva

1

350

3263

48013

7.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

Concurrència
competitiva

2

350

320

2269903

Concurrència
competitiva

3

1.060,00€

1.060,00€ (en

1.060,00€ (en

1.060,00€ (en

(en espècie)

espècie)

espècie)

espècie)

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

5.500,00€

5.500,00€

5.500,00€

5.500,00€

Concurrència
competitiva

4

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

Cicle de Vida
Línia de Foment
Foment per a l’envelliment actiu de
les persones més grans de 65 anys i
del suport a les persones que tenen
cura de persones grans afectades
per processos de demències.

Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

314

334

48015

Serveis Socials
Línia de Foment
Subvenció destinada a finançar la quota
d’IBI a famílies monoparentals i altres
col·lectius, i d’IVTM per a persones
aturades de molt llarga durada.
Foment d’activitats dirigides al col·lectiu
de persones amb discapacitat i/o
dependència.

Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

310

23126

48001

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

Concurrència
competitiva

5

310

23126

48011

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

Concurrència
competitiva

6

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Cultura i festes
Línia de Foment
Foment i divulgació de la cultura popular,
les arts escèniques i l’estudi superior
d’aquestes.
Realització de programes i festes
populars als carrers i barris per les
associacions de veïns.
Potenciar l’espectacle de La Passió
d’Esparreguera
i
la
programació
d’activitats d’arts escèniques al Teatre:
Fundació
Privada
La
Passió
d’Esparreguera.
Foment de l’expressió artística en llengua
catalana en tots els seus registres
literaris: Jocs Florals.
Foment de l’art efímer en la seva vessant
col·lectiva: Concurs de Comparses.
Foment de l’art en la seva vessant
individual: Concurs de Pintura Ràpida.
Foment i divulgació de la cultura de la
vila i la comarca del Baix Llobregat:
Centre Estudis Comarcals Baix Llobregat.
Foment i divulgació de la cultura i història
de la vila entre els esparreguerins i
promoure l’estudi i la recerca en
qualsevol àmbit del coneixement i de
l’expressió
centrat
en
la
vila
d’Esparreguera: Premis recerca Vila
d’Esparreguera.

Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

Anualitat
2020

210

334

48004

30.000,00€

30.000,00€

30.000,00€

30.000,00€

Concurrència
competitiva

7

210

924

48018

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

Concurrència
competitiva

8

210

334

48901

40.000,00€

40.000,00€

40.000,00€

40.000,00€

Directa

9

210

334

2269902

Concurrència
competitiva

10

210

334

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

1.500,00€

1.500,00€ (en

1.500,00€ (en

1.500,00€ (en

(en espècie)

espècie)

espècie)

espècie)

48019

400€

400€

400€

400€

Concurrència
competitiva

11

1.000,00€
(dinerària)
1.000,00€
(en espècie)

1.000,00€
(dinerària)
1.000,00€
(en espècie)

1.000,00€
(dinerària)
1.000,00€
(en espècie)

Concurrència
competitiva

12

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

Directa

13

Concurrència
competitiva

14

210
210

334
334

48020
2269904

1.000,00€
(dinerària)
1.000,00€
(en espècie)

210

334

48914

1.500,00€

210

334

2269903

3.500,00€

3.500,00€

3.500,00€

3.500,00€

(en espècie)

(en espècie)

(en espècie)

(en espècie)
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Promoció Econòmica
Línia de Foment
Foment d’activitats de dinamització
comercial en el municipi: Esparreguera
Comerç.
Fomentar la integració sociolaboral de
persones amb discapacitat psíquica,
física o sensorial amb especials
dificultats per accedir al mercat laboral:
Fundació FIL.

Foment per a l’ocupació local – Plans
Ocupació Locals

Subvencions Autònoms, Empreses i
Emprenedors a causa de la situació
d’excepcionalitat generada per la Covid19

Aplicació pressupostària

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

10.630,00€

10.630,00€

10.630,00€

10.630,00€

Directa

15

48999

50.908,18€

0,00€

0,00€

0,00€

Directa

16

2310
920
3110
2310
920
3110
241
241

13100
13100
13100
16000
16000
16000
14338
16038

177.795,64€

0,00€

0,00€

Concurrència
Competitiva

24

433

47900

0,00€

0,00€

0,00€

Concurrència
Competitiva

26

Org

Prog

Eco

220

4314

48903

220

920

131
131
131
310
132
431
222
222
221

724.449,41€
248.488,94€
150.000,00€

Igualtat i Diversitat
Línia de Foment
Foment de la participació de la dona i
realització d’activitats per a la igualtat de
gènere i contra la violència masclista.
Projectes
de
cooperació
al
desenvolupament, cultura de la pau i
acció humanitària: Fons Català de

Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

330

23123

48012

212

23125

48918

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

Concurrència
competitiva

17

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

Directa

18

5.000,00€

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Cooperació al desenvolupament.
Subvenció de projectes a entitats locals
en l’àmbit de cooperació i la cultura de la
pau.
Promoure accions en l’àmbit de l’acollida
i l’acompanyament

212

23125

48016

1.500,00€

500,00€

500,00€

500,00€

Concurrència
competitiva

19

320

23124

48022

0,00€

7.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

Concurrència
competitiva

25

Esports
Aplicació pressupostària
Org

Prog

Eco

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

Foment de l’esport.

230

3411

48003

80.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

Concurrència
competitiva

20

Potenciar la competició esportiva
lliga
EBA
adequació
dels
equipaments:
Club
Bàsquet
Esparreguera.

230

3411

78900

2.700,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Directa

21

Anualitat
2021

Anualitat
2022

Anualitat
2023

Sistema Adj.

Fitxa

Línia de Foment

Àmbit de Territori
Medi ambient
Aplicació pressupostària

Línia de Foment
Prevenció d’incendis
protecció civil: ADF.

forestals

Tinença i Protecció d’Animals
Línia de Foment

i

Org

Prog

Eco

Anualitat
2020

430

136

48900

15.500,00€

15.500,00€

15.500,00€

15.500,00€

Directa

22

Anualitat

Anualitat

Anualitat

Anualitat

Sistema Adj.

Fitxa

Aplicació pressupostària
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Fomentar la protecció i tinença
d’animals.

Org

Prog

Eco

431

3112

48021

2020
2.500,00€

2021

2022

2023

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€
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Concurrència
competitiva

23

4. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
L’establiment efectiu de les subvencions previstes al Pla requerirà l’aprovació de les Bases reguladores de
la seva concessió en les de concurrència competitiva i el corresponent acord en les d’adjudicació directa.
En conseqüència, l’aprovació d’aquest Pla no suposa la generació de cap dret a favor dels beneficiaris
potencials, que no podran exigir indemnitzacions ni compensacions en el supòsit que el Pla no es porti a la
pràctica en els seus propis termes.

5. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Totes les línies de foment estan finançades pel vigent Pressupost Municipal. En conseqüència el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària queda acreditat pel propi expedient d’aprovació del
Pressupost Municipal.

6. ACTUALITZACIÓ DELS IMPORTS
El Pla Estratègic adequarà automàticament els imports de les línies subvencionables als imports que
resultin de les modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg dels exercicis de la seva vigència.
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ANNEX:
LINIES DE FOMENT SUBVENCIONABLES 2020-2023
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FITXA Núm.1
La Regidoria d’Educació proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Fomentar les iniciatives educatives dels centres educatius
Org
Prog
Eco
Descripció
Ajuts per al foment d'iniciatives educatives centres
350
3263 48002
escolars
2020
2021
2022
2023
32.000,00€
32.000,00€
32.000,00€
32.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives que potenciïn els valors i particularitats
recollits al Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 Potenciar el desenvolupament d’iniciatives educatives, vinculades amb el Projecte Educatiu de
Centre, que impulsin valors ètics com l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat
i la cura.
 Afavorir la implantació d’iniciatives educatives, relacionades amb el Projecte Educatiu de Centre,
orientades al desenvolupament de la creativitat, la innovació educativa i la promoció dels drets a la
infància.
Efectes (resultats esperats)
 Ampliar les possibilitats d’execució d’iniciatives educatives vinculades amb el PEC.
 Sensibilitzar sobre els valors ètics d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, de respecte a la diversitat i
de cura.
 Contribuir a la millora de les oportunitats educatives.
Escoles d’educació infantil, primària i secundària que tinguin la seu a
Esparreguera i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la
Beneficiari/s a qui
Generalitat de Catalunya, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu
s’adreça la línia de
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
subvenció
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Nre. de beneficiari/s
9 beneficiaris
estimat/s
Exercici 2020: De l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020 (curs escolar
2019-2020)
Exercici 2021: De l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021 (curs escolar
Termini d’execució 2020-2021)
activitat finançada
Exercici 2022: De l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022 (curs escolar
2021-2022)
Exercici 2023: De l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023 (curs escolar
2022-2023)
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
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Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Nombre d’alumnes beneficiaris/àries
 Nombre d’iniciatives educatives desenvolupades
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
2018
Nombre de centres educatius participants: 7
Nombre d’activitats presentades: 14
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

2019
Nombre de centres educatius participants: 9
Nombre d’activitats presentades: 20
S’ha aconseguit millorar la igualtat d’oportunitats de l’alumnat afavorint l’accés
equitatiu a material escolar i activitats formatives curriculars, destacant
l’augment del nombre de centres educatius participants, activitats ajustades a
les convocatòries i persones beneficiades. Es valora positivament la
continuïtat de la línia de subvenció i es proposa impulsar un canvi en els
objectius específics de la convocatòria així com en els efectes, per a ampliar
l’abast del tipus d’activitats subvencionables.
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FITXA Núm.2
La Regidoria d’Educació proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Fomentar les iniciatives educatives de les AFAs, AMPAs i societats cooperatives
d’ensenyament
Org
Prog
Eco
Descripció
Ajuts per al foment d'iniciatives educatives AFAs i
350
3263 48013
AMPAs
2020
2021
2022
2023
7.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives organitzades per associacions de famílies
d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes, i societats cooperatives d’ensenyament.
 Donar suport a les associacions de famílies d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes, i
societats cooperatives d’ensenyament com a agents actius de la comunitat educativa al municipi.
 Potenciar iniciatives educatives que fomentin l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
 Afavorir el desenvolupament d’iniciatives educatives orientades a la conciliació.
Efectes (resultats esperats)
 Ampliar les possibilitats d’execució d’iniciatives educatives organitzades per associacions de
famílies d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes, i societats cooperatives
d’ensenyament.
 Cooperar en la xarxa municipal d’associacions de famílies d’alumnes, associacions de mares i
pares d’alumnes, i societats cooperatives d’ensenyament.
 Contribuir a la millora de les oportunitats educatives.
 Augmentar el nombre d’inscripcions al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera.
 Associacions de mares i pares d’alumnes, inscrites al registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Esparreguera, de l’escola municipal de música i dansa i les
escoles d’educació infantil, primària i secundària, que tinguin la seu a
Esparreguera i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
 Associacions de famílies d’alumnes, inscrites al registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Esparreguera, de l’escola municipal de música i dansa i les
Beneficiari/s a qui
escoles d’educació infantil, primària i secundària, que tinguin la seu a
s’adreça la línia de
Esparreguera i estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la
subvenció
Generalitat de Catalunya, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
 Societats cooperatives d’ensenyament que tinguin la seu a Esparreguera i
estiguin autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i compleixin l’art. 144 de la Llei 12/2005, de 9 de juliol, de
cooperatives.
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Nre. de beneficiari/s
estimat/s

Termini d’execució
activitat finançada

Costos previstos i
finançament
Incompatibilitat amb
altres subvencions

12 beneficiaris
Exercici 2020: De l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020 (curs escolar
2019-2020)
Exercici 2021: De l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021 (curs escolar
2020-2021)
Exercici 2022: De l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022 (curs escolar
2021-2022)
Exercici 2023: De l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023 (curs escolar
2022-2023)
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
mateixos conceptes.

Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Nombre d’associacions de famílies d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes, i
societats cooperatives d’ensenyament beneficiàries
 Nombre d’iniciatives educatives desenvolupades
 Nombre de participants beneficiaris/àries de les iniciatives educatives
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
s’ha aconseguit.
2018:
Nombre d’AMPAs participants: 4
Nombre d’activitats presentades: 13
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

2019:
-

Nombre d’AMPAs participants: 3
Nombre d’activitats presentades: 9

S’ha aconseguit fomentar l’educació en valors, la conciliació familiar,
l’acompanyament a les famílies i la coresponsabilitat amb els centres, tot i la
progressiva disminució del nombre d’activitats ajustades a les convocatòries i
AMPAs participants. Es valora positivament la continuïtat de la línia de
subvenció i es proposa impulsar un canvi en els objectius específics de la
convocatòria així com en els efectes, per a ampliar l’abast del tipus d’activitats
subvencionables.
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FITXA Núm. 3
La Regidoria d’ Educació proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de la lectura: Premis literaris de narrativa i poesia de Sant Jordi
(Certamen literari de Sant Jordi)
Org
Prog
Eco
Descripció
350
320
2269903 Premis literaris de Sant Jordi
2020
2021
2022
2023
1.060,00€
1.060,00€
1.060,00€
1.060,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 La concessió dels premis literaris de narrativa i poesia de Sant Jordi, per a la utilització escrita
de llengua catalana en el registre literari.
Efectes (resultats esperats)
 Potenciar la utilització escrita de la llengua catalana en el registre literari en el marc d’una
tradició cultural catalana.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Alumnes de cicle infantil, primària i secundària.
subvenció
Nre. de beneficiari/s
14 (10 premis individuals i 4 premis de treball de classe)
estimats
Exercici 2020: de l’1 de febrer de 2020 al 24 d’abril de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de febrer de 2021 al 24 d’abril de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de febrer de 2022 al 24 d’abril de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de febrer de 2023 al 24 d’abril de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 30 de gener.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 25 de març.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la subvenció amb
l’acceptació de l’acta del jurat del certamen per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de participants
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Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

Número total de participants:
372 alumnes (any 2018)
390 alumnes (any 2019)
Amb les dades de participació al certament s’obtenen els efectes esperats ja
que es potencia la utilització de la llengua escrita catalana en el registre literari,
per tant es valora positivament seguir amb la mateixa línia de foment.
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FITXA Núm. 4
La Regidoria de Gent Gran proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:

Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per a l’envelliment actiu de les persones més grans de 65 anys i del
suport a les persones que tenen cura de persones grans afectades per
processos de demències
Org
Prog
Eco
Descripció
314
334
48015 Subvencions a la gent gran i a les persones cuidadores
2020
2021
2022
2023
5.500,00€
5.500,00€
5.500,00€
5.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Promoció d’activitats de caràcter lúdic, festiu, social i cultural que contribueixin al manteniment de
la vida social i de la prevenció del deteriorament afavorint l’envelliment actiu. de les persones més
grans de 65 anys.
 Realització d’activitats que donin suport a les persones que realitzen tasques de cura de persones
d’edat afectades de malalties que cursen amb demència.
Efectes (resultats esperats)
 Ampliar l’oferta d’activitats adreçades a les persones grans que compleixin els objectius marcats a
l’apartat anterior.
 Aconseguir una oferta d’activitats estable en el temps.
 Augmentar el nombre de persones d’edat que realitzen activitats.
 Oferir a les persones cuidadores un espai de suport on poder treballar les experiències , els dubtes
i les emocions que es generen en la persona que realitza l’activitat de cura continuada d’un
familiar gran amb demència.
Beneficiari/s a qui Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nre. de beneficiari/s
2
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023 de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
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 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’activitats organitzades
 Número de participants a les activitats
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
2018:
-

Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

Número d’activitats organitzades: 5
Número de participants a les activitats: 250

L’entitat beneficiària, gràcies a aquesta subvenció ha pogut ampliar l’oferta
general d’activitats, i com a conseqüència directa també el número de
persones que hi participen a les mateixes. S’ha aconseguit en els darrers dos
exercicis un augment significatiu de les persones grans que s’interessen,
s’inscriuen i participen a les activitats organitzades, tant a les subvencionades
per l’Ajuntament com a d’altres activitats per a les quals no es demana
subvenció. L’entitat ha passat de tenir una quantitat aproximada de 200
persones sòcies a gairebé 500, i s’ha observat conseqüentment millores en
actituds personals i estats de salut d’algunes de les persones usuàries.
També hi ha hagut en els dos darrers anys un augment significatiu de la
quantitat d’activitats que s’ofereixen actualment es posen al servei de les
persones grans 8 hores més d’activitats setmanals i ha calgut habilitar nous
espais a l’edifici per acollir aquestes activitats.
Per tant es conclou que la subvenció atorgada a l’entitat assoleix
completament els objectius específics i els resultats esperats.
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FITXA Núm. 5
La Regidoria de Serveis Socials proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Subvenció destinada a finançar la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) a
famílies monoparentals .
Org
Prog
Eco
Descripció
310
23126 48001 Ajudes famílies monoparentals IBI
2020
2021
2022
2023
4.000,00€
4.000,00€
4.000,00€
4.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Equiparar als titulars de família monoparental, respecte els destinataris de la bonificació
establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, per als subjectes passius propietaris del seu
domicili habitual, que tenen condició de titulars de família nombrosa.
Efectes (resultats esperats)
 Equiparar el benefici fiscal en referència a l’IBI de les famílies nombroses a les famílies
monoparentals.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de A la ciutadania d’Esparreguera.
subvenció
Nre. de beneficiari/s
127 famílies monoparentals a Esparreguera.
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la finalitat amb la
comprovació per la Tresoreria municipal del pagament de l’impost corresponent a l’exercici en què
s’hagi concedit la subvenció per part del beneficiari.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
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Indicadors:
 Número de famílies monoparentals beneficiàries de la subvenció
 Número de famílies beneficiàries del 50% de la quota íntegra de l’IBI.
 Número de famílies beneficiàries del 25% de la quota íntegra de l’IBI.
 % de famílies monoparentals de la subvenció respecte el número total de famílies
monoparentals d’Esparreguera.
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

S’ha assolit l’objectiu d’acord les següents dades:
 21 famílies monoparentals han estat beneficiàries de la subvenció en
l’exercici 2018.
 15 famílies han estat beneficiàries del 50% de la quota íntegra de l’IBI.
 6 famílies han estat beneficiàries del 25% de la quota íntegra de l’IBI.
 El 16,53% de les famílies monoparentals d’Esparreguera han estat
beneficiàries de la subvenció.
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FITXA Núm. 6
La Regidoria de Serveis Socials Bàsics proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per d’activitats dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitat i/o
dependència
Org
Prog
Eco
Descripció
Subvencions foment activitats persones discapacitat
310
23126 48011
i/o dependència
2020
2021
2022
2023
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Fomentar l’oferta d’activitats de promoció, prevenció i atenció vers el col·lectiu de persones
amb discapacitat i/o dependència d’Esparreguera.
Efectes (resultats esperats)
 Augmentar el nombre d’activitats de promoció, prevenció i atenció vers el col·lectiu de
persones amb discapacitat i/o dependència d’Esparreguera.
Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
Beneficiari/s a qui
l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
s’adreça la línia de
Esparreguera, de l’àmbit d’actuació de persones amb discapacitat i/o
subvenció
dependència.
Nre. de beneficiari/s
4
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
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Indicadors:
 Número d’entitats beneficiàries.
 Número d’activitats dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitat:
o Número d’actuacions de promoció.
o Número d’actuacions de prevenció.
o Número d’actuacions d’atenció.
 Número d’activitats dirigides al col·lectiu de persones amb dependència:
o Número d’actuacions de promoció.
o Número d’actuacions de prevenció.
o Número d’actuacions d’atenció.
 Número de persones que han gaudit d’activitats d’atenció dirigides al col·lectiu de persones
amb discapacitat.
 Número de persones que han gaudit d’activitats d’atenció dirigides al col·lectiu de persones
amb dependència.
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
En l’exercici 2018 una entitat va ser beneficiària de la subvenció per al foment
d’activitats de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’activitat
Línia de foment
realitzada és l’esplai els dissabtes i 12 persones han participat en aquesta.
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018L’objectiu d’augmentar el nombre d’activitats de lleure per al col·lectiu de
2019
persones amb discapacitat i/o dependència a Esparreguera no s’ha assolit
perquè no hi ha increment d’activitats tanmateix la subvenció ha ajudat a
mantenir les activitats ja existents dirigides al col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual.
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FITXA Núm. 7
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per la cultura
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
48004 Subvencions activitats recreatives i culturals
2020
2021
2022
2023
30.000,00€
30.000,00€
30.000,00€
30.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Finançar projectes que tinguin com a objectiu la realització d’activitats culturals a
Esparreguera en matèria de Cultura Popular, de les Arts escèniques i l’estudi superior
d’aquetes.
Efectes (resultats esperats)
 Augmentar les activitats culturals que fomentin la Cultura Popular i Tradicional d’Esparreguera.
 Fomentar la programació d’activitats relacionades en les Arts escèniques (teatre, música,
dansa, cinema, circ...)
 Donar suports a l’impuls d’estudis superiors de les Arts Escèniques.
Beneficiari/s a qui Entitats privades, sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nre. de beneficiari/s
15
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Indicadors:
 Número d’entitats beneficiàries a la vila
 Número d’activitats relatades
 Número de participants de les activitats
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Entitats beneficiàries
 Any 2018: 11
 Any 2019: 13
Activitats realitzades
 Any 2018: 20
 Any 2019: 28

Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

Participants a les activitats
 Any 2018: 800
 Any 2019: 1000
Amb les dades recollides se’n desprèn que:
 El nombre d’entitats beneficiàries augmenta en relació a les anteriors
convocatòries pel que s’assoleix el foment del teixit associatiu d ela vila
que organ9tza activitats culturals a la vila.
 El nombre d’activitats realitzades augmenta en relació a les anteriors
convocatòries pel que s’assoleix el foment de fer activitats cultural de
qualitat a la vila.
 El nombre de participants augmenta en relació a les anteriors
convocatòries pel que s’assoleix el foment de la participació ciutadana en
la vida cultural de la vila.
Per tant, es conclou que amb aquesta línia de subvencions s’ha aconseguit
fomentar dinamitzar la vitalitat cultural d’Esparreguera, millorant la cohesió
social de la vila i fomentant els valors culturals.
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FITXA Núm. 8
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Realització de programes i festes populars als carrers i barris per les
associacions de veïns.
Org
Prog
Eco
Descripció
210
924
48018 Subvencions associacions de veïns d’Esparreguera
2020
2021
2022
2023
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Dinamitzar i promoure la realització d’activitats socioculturals als carrers i barris d’Esparreguera
apropant-les a tota la ciutadania d’una manera plural i participativa.
 Promocionar l’associacionisme i aquelles activitats comunitàries que contribueixen a la millora del
barri i siguin d’interès general.
Efectes (resultats esperats)
 Millorar la qualitat i quantitat d’activitats socioculturals als carrers i barris d’Esparreguera.
Beneficiari/s a qui Entitats d’Associacions de veïns i comissions de festes, sense ànim de lucre,
s’adreça la línia de inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu
subvenció
social o delegació permanent a Espareguera.
Nre. de beneficiari/s
6
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat




Número d’entitats beneficiàries a la vila
Número d’activitats relatades

Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Entitats beneficiàries
 Any 2018: 2
 Any 2019: 3
Activitats realitzades
 Any 2018: 2
 Any 2019: 7
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

Amb les dades recollides se’n desprèn que:
 El nombre d’entitats beneficiàries augmenta en relació a les anteriors
convocatòries pel que s’assoleix el foment de promocionar
l’associacionisme i aquelles activitats comunitàries que contribueixen a la
millora del barri i siguin d’interès general. .
 El nombre d’activitats realitzades augmenta en relació a les anteriors
convocatòries pel que s’assoleix el foment de la realització d’activitats
socioculturals als carrers i barris d’Esparreguera apropant-les a tota la
ciutadania d’una manera plural i participativa.
Per tant, es conclou que amb aquesta línia de subvencions s’ha aconseguit
fomentar dinamitzar les activitats socioculturals als carrer i barris
d’Esparreguera.
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FITXA Núm. 9
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Potenciar l’espectacle de La Passió d’Esparreguera
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
48901 Fundació Privada La Passió d’Esparreguera
2020
2021
2022
2023
40.000,00€
40.000,00€
40.000,00€
40.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Potenciar l’espectacle de La Passió d’Esparreguera com a màxima expressió cultural de la vila, que
dóna projecció exterior i la fa un referents cultural a la comarca i al país.
 Millorar la cohesió social de la vila i fomentar els valors culturals.
 Dinamitzar i fomentar la vitalitat cultural a Esparreguera.
 Promocionar l’associacionisme i aquelles activitats comunitàries que contribueixen a la millora del
barri i siguin d’interès general.
Efectes (resultats esperats)
 Incrementar la qualitat artística de l’espectacle de La Passió d’Esparreguera com a màxima
expressió cultural d’Esparreguera.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Fundació Privada La Passió d’Esparreguera
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 30 de juny de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de juny de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de juny de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de juny de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les demandades a altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
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Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’espectadors anuals de La Passió d’Esparreguera
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Línia de foment
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018- L’espectacle de La Passió, en els exercicis 2018 i 2019 ha tingut 5.000 i 5.500
2019
espectadors respectivament, garantint així la consolidació de l’espectacle com
a màxima expressió cultural de la vila.
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FITXA Núm. 10
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de l’expressió artística en llengua catalana en tots els seus registres
literaris: Jocs Florals .
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
2269902 Premis Jocs Florals
2020
2021
2022
2023
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 La concessió dels premis literaris de narrativa i poesia per a la utilització escrita de la llengua
catalana en el registre literari.
Efectes (resultats esperats)
 Potenciar la utilització escrita de la llengua catalana en el registre literari.
Beneficiari/s a qui
A la ciutadania d’Esparreguera (majors d’edat i joves entre 16 i 18 anys que
s’adreça la línia de
cursen Batxillerat).
subvenció
Nre. de beneficiari/s
5
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 23 d’abril de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 23 d’abril de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 23 d’abril de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 23 d’abril de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 30 de gener.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 25 de març.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la subvenció amb
l’acceptació de l’acta del jurat del certamen per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Acceptació de l’acta del jurat: abans del 15 de juny de l’any de la convocatòria.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’obres presentades
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Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Els Jocs Florals d’Esparreguera, en els exercicis 2018 i 2019 ha tingut 11 i
Estratègic de 2018obres presentades respectivament, garantint així la concessió dels premis
2019
literaris de narrativa i poesia per a la utilització escrita de la llengua catalana en
el registre literari.
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FITXA Núm. 11
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de l’art efímer en la seva vessant col·lectiva: Concurs de comparses
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
48019
Premis concurs de comparses
2020
2021
2022
2023
400,00€
400,00€
400,00€
400,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 La concessió dels premis en l’art efímer col·lectiu en la creació de vestits i carrosses en la Rua
de Carnaval.
Efectes (resultats esperats)
 Potenciar l’art efímer en la seva vessant col·lectiva
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de A la ciutadania d’Esparreguera.
subvenció
Nre. de beneficiari/s
4 comparses
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de març de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de març de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de març de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de març de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 15 de gener.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 de gener.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la subvenció amb
l’acceptació de l’acta del jurat del certamen per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Acceptació de l’acta del jurat: abans del 15 de juny de l’any de la convocatòria.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de comparses presentades
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
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FITXA Núm. 12
La Regidoria de Cultura proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de l’art efímer en la seva vessant individual: Concurs de pintura ràpida
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
48020
Premi categoria ADULT concurs Pintura Ràpida
2020
2021
2022
2023
1.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie
Org
Prog
Eco
Descripció
210
334
2269904 Premi categoria JOVE concurs Pintura Ràpida
2020
2021
2022
2023
1.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 La concessió dels premis en l’art individual en la modalitat de pintura ràpida.
Efectes (resultats esperats)
 Potenciar l’art efímer en la seva vessant individual.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de A la ciutadania d’Esparreguera
subvenció
Nre. de beneficiari/s
6
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de juliol de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de juliol de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de juliol de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de juliol de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 30 de setembre.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la subvenció amb
l’acceptació de l’acta del jurat del certamen per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
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Acceptació de l’acta del jurat: abans del 31 de juliol de l’any de la convocatòria.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’obres presentades
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
Línia de foment
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
2019
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FITXA Núm. 13
La Regidoria de Cultura (Patrimoni cultural i històric) proposa l’establiment de la línia de subvenció següent
al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment i divulgació de la cultura de la vila i la comarca del Baix Llobregat: Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Org
Prog
Eco
Descripció
215
334
48914 Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
2020
2021
2022
2023
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Fer difusió de les activitats culturals de la vila a través de la web del CECBLL i de la seva llista de
distribució electrònica.
 El logo de l’Ajuntament apareixerà en totes les publicacions editades pel CECBLL
 Rebre el suport del CECBLL en l’organització de conferències, xerrades i altres actes culturals
 Enviar a la biblioteca i a l’arxiu municipal de la vila un exemplar de cadascuna de les publicacions
editades pel CECBLL durant l’any de vigència del conveni
 Portar les exposicions que organitza el CECBLL
Efectes (resultats esperats)
 Donar a conèixer les activitats culturals d’Esparreguera a tota la Comarca
 Recuperar la memòria democràtica de la comarca
 Recuperar la memòria històrica de la comarca
 Difondre els valors històrics, socials, culturals i naturals d’Esparreguera
 Coneixença de les exposicions de diferents temes que organitza el CECBLL
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimats
Exercici 2020: Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020
Termini d’execució Exercici 2021: Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021
activitat finançada
Exercici 2022: Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022
Exercici 2023: Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
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 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: abans de l’1 de febrer de l’any següent de la
convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’activitats realitzades
 Presència de les activitats als mitjans de comunicació
 Número de publicacions del CECBLL que han arribat a l’Arxiu i a la Biblioteca Municipal
 Número de participants en les activitats
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

S’ha aconseguit difondre les activitats culturals que s’han dut a terme a
Esparreguera al llarg de la comarca del Baix Llobregat. També s’ha rebut el
butlletí digital que fa el CECBLL i les publicacions que han fet al llarg de l’any
2918 i 2019.
Se’ns ha convidat a participar i formar part dels diferents actes de difusió
cultural que han fet al llarg de l’any, com els Premis de Reconeixement Cultural
del Baix Llobregat, les Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, les taules
rodones, els projectes de Memòria Història de la comarca.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

FITXA Núm. 14
La Regidoria de Cultura (Patrimoni cultural i històric) proposa l’establiment de la línia de subvenció següent
al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:

Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment i divulgació de la cultura i història de la vila entre els esparreguerins i
promoure l’estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l’expressió
centrat en la vila d’Esparreguera
Org
Prog
Eco
Descripció
215
334
22699 Premi de Recerca Vila d’Esparreguera
2020
2021
2022
2023
3.500,00€
3.500,00€
3.500,00€
3.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Promoure l’estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l’expressió centrat en la vila
d’Esparreguera.
 Fer una publicació del treball guanyador en la categoria d’adults, d’aquesta manera es vol
aconseguir tenir una col·lecció de llibres locals de tema històric.
 Promoure l’estudi i la recerca d’Esparreguera entre tots els alumnes de secundària i de batxillerat
dels diferents centres educatius de la vila.
Efectes (resultats esperats)
 Arribar a donar a conèixer a la ciutadania en general la història d’Esparreguera.
 Que els alumnes de secundària i de batxillerat dels diferents centres educatius a l’hora d’escollir un
tema pel seu treball de recerca, triïn un tema relacionat amb qualsevol àmbit cultural i històric
d’Esparreguera.
 Fer cada any una publicació relacionada amb Esparreguera que formarà part de la col·lecció de
llibres històrics Premi Vila d’Esparreguera.
 Donar a conèixer a la ciutadania l’Arxiu Municipal.
Beneficiari/s a qui Escoles d’educació secundària que tinguin la seva seu a Esparreguera i que
s’adreça la línia de estiguin autoritzades pel Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
subvenció
ciutadania de la vila en general
Nre. de beneficiari/s Les 3 escoles o instituts d’Esparreguera d’educació secundària i a la ciutadania
estimats
en general.
Exercici 2020: de l’1 de març de 2020 al 30 de juny de 2020
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de març de 2021 al 30 de juny de 2021
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de març de 2022 al 30 de juny de 2022
Exercici 2023: de l’1 de març de 2023 al 30 de juny de 2023
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
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 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 30 de gener.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: s’entén justificada la subvenció amb
l’acceptació de l’acta del jurat del certamen per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Acceptació de l’acta del jurat: abans del 15 de juliol de l’any de la convocatòria.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
Número de treballs presentats
Difusió de l’activitat en els mitjans de comunicació locals
Grau de satisfacció del públic assistent
Número de participants en el Premi
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla S’ha aconseguit que la comunitat educativa d’Esparreguera s’involucri en
Estratègic de 2018- aquests premis i cada vegada hi hagi més treballs presentats, a més a més,
2019
des d’altres poblacions se’ns ha demanat informació de com l’organitzem.
També s’ha aconseguit tenir una col·lecció de llibres històrics, de moment ja
portem 4 llibres publicats amb molt bona acollida.
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FITXA Núm.15
La Regidoria de Promoció Econòmica proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment d'activitats de dinamització comercial en el municipi d'Esparreguera.
Org
Prog
Eco
Descripció
220
4314 48903 Esparreguera Comerç
2020
2021
2022
2023
10.630,00€
10.630,00€
10.630,00€
10.630,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Dinamitzar el teixit comercial i el sector serveis d'Esparreguera.
 Millorar la cohesió del teixit comercial i del sector serveis d'Esparreguera.
 Consolidar el teixit productiu local del municipi.
 Projectar la marca d'Esparreguera en el territori.
 Millorar la comunicació de les accions de dinamització comercial.
Efectes (resultats esperats)
 Millorar la quantitat i qualitat de les accions de dinamització comercial.
 Augment de la participació del sector comercial i sector serveis en les accions de
dinamització.
 Cohesió del teixit comercial i sector serveis.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Entitat representativa del sector comercial del municipi "Esparreguera Comerç".
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimat/s
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent de la
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convocatòria.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:

Número d'activitat realitzades.

Número de comerços participants.

Presència de les activitats en mitjans de comunicació.

Grau de satisfacció del públic assistent.
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Línia de foment
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
prevista
al
Pla La subvenció atorgada ha implicat una millora de la quantitat i la qualitat de les
Estratègic de 2018- accions de dinamització comercial al municipi fet que implícitament ha
2019
comportat un augment de la participació tan del sector comercial com del
sector serveis promocionant la cohesió entre ambdós sectors.
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FITXA Núm. 16
La Regidoria de Promoció Econòmica proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica,
física o sensorial amb especials dificultats per accedir al mercat laboral.
Org
Prog
Eco
Descripció
220
920
48999 Fundació privada per la Inclusió Laboral Àuria
2020
2021
2022
2023
50.908,18€
0€
0€
0€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
Compromís assumit amb l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera en sessió ordinària celebrada
el 14 de juny de 2017 d’aprovació del Contracte Programa 2017-2020 i la seva formalització entre els
Ajuntaments d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató i la
Fundació Privada per a la Integració Laboral de persones amb problemes d’inserció d’Abrera, Collbató,
Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires (FIL), actualment Fundació privada per la
Inclusió Laboral Àuria.
Efectes (resultats esperats)
 Aconseguir el màxim nivell d’ocupació de les persones amb discapacitat, sobretot les d’especials
dificultats, en condicions de qualitat, no discriminació i universalitat.
 Millora de la qualitat de vida i satisfacció de les persones amb discapacitat d’especials dificultats
en la realització del seu projecte de vida des d’una major autonomia i participació.
 Garantir els sistemes de gestió, estructura i organització de la fundació.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Fundació privada per la Inclusió Laboral Àuria (FILÀuria)
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimats
Termini d’execució
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
activitat finançada
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
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Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Variació de llocs de treball per a persones amb discapacitat
 % de plantilla que rep formació
 Número de nous contractes laborals indefinits
 % de projectes vitals elaborats
 Informe auditoria de comptes extern
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Línia de foment
Si, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018- S’han acomplert tots els indicadors de qualitat associats al Contracte
2019
Programa així com l’objectiu de la subvenció de garantir els sistemes de gestió,
estructura i organització.
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FITXA Núm. 17
La Regidoria de Igualtat proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de la participació de la dona i realització d’activitats per a la Igualtat de
gènere i contra la violència masclista
Org
Prog
Eco
Descripció
330
23123 48012 Subvencions en matèria d’igualtat de gènere
2020
2021
2022
2023
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
1.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Promoció d’activitats de caràcter lúdic, social i cultural per contribuir a la participació de la
dona.
 Organització d’activitats per a la igualtat de gènere
 Organització d’activitats contra la violència masclista
Efectes (resultats esperats)
 Oferir a les dones un ventall d’activitats que afavoreixin la seva participació en activitats
socials i culturals
 Realitzar activitats al municipi en favor de la igualtat home-dona
 Realitzar activitats al municipi en contra de la violència masclista
Beneficiari/s a qui Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nre. de beneficiari/s
2
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
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Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’activitats per a la promoció de la dona
 Número d’activitats en favor de la igualtat de gènere
 Número d’activitats en contra de la violència masclista
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:

Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

2018:




Número d’activitats per a la promoció de la dona: 2
Número d’activitats en favor de la igualtat de gènere: 0
Número d’activitats en contra de la violència masclista: 0

L’entitat beneficiària de la subvenció ha organitzat dues sortides culturals amb
una participació de 80 i 110 dones.
Des que se li ha atorgat aquesta subvenció, ha experimentat un creixement en
l’oferta d’activitats per a dones i compta amb un nombre aproximat de 400
sòcies amb una participació activa en les activitats que s’organitzen.
Amb els efectes obtinguts es dóna resposta al primer dels objectius específics
així com als efectes esperats d’oferir a les dones un ventall d’activitats que
afavoreixin la seva participació en activitats socials i culturals.
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FITXA Núm. 18
La Regidoria d’Igualtat i Diversitat proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic
de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de projectes de cooperació al desenvolupament, cultura de la pau i acció
humanitària: Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Org
Prog
Eco
Descripció
Fons Català de cooperació al desenvolupament.
212
23125 48918
Aportació campanyes
2020
2021
2022
2023
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Contribuir econòmicament a les campanyes humanitàries o situacions d’emergència d’abast
internacional que gestiona el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Efectes (resultats esperats)
 Realitzar aportacions econòmiques per pal·liar les emergències humanitàries o les campanyes
de suport que es puguin desencadenar al llarg de l’exercici
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2018: (les subvencions atorgades a l’entitat tenen
un període per a la justificació econòmica de dos anys).
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2018.
Abans del 31 de març de 2021.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 31 de març de 2022.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 31 de desembre
de dos anys següents al de la convocatòria.
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Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: Abans del 15 de març de dos anys següents.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de projectes subvencionats
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Cada exercici s’ha aportat l’import total de la partida a algun dels projectes de
Estratègic de 2018cooperació internacional proposats pel Fons. Es valora la col·laboració amb
2019
l’entitat per ser l’única via que permet a aquest Ajuntament fer col·laboracions
en matèria de cooperació internacional
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FITXA Núm. 19
La Regidoria de Igualtat i Diversitat proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic
de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:

Línia de foment

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per a la realització d’activitats que promoguin la sensibilització en
matèria de cooperació internacional, cultura de la pau i convivència amb
persones nouvingudes
Org
Prog
Eco
Descripció
Subvencions projectes entitats cooperació i foment de
212
23125 48016
la cultura de la pau
2020
2021
2022
2023
1.500,00€
500,00€
500,00€
500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Promoció d’activitats per a la sensibilització i el foment en l’àmbit municipal de la necessitat
de la cooperació internacional i de promoure la cultura de la pau i la integració social de les
persones nouvingudes.
Efectes (resultats esperats)
 Realització dins de l’àmbit municipal d’activitats que promoguin els objectius específics de la
subvenció, desenvolupant activitats que afavoreixin la sensibilització envers la cooperació
internacional i la necessitat de treballar la integració social de les persones provinents d’altres
cultures .
Beneficiari/s a qui Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nre. de beneficiari/s
2
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
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l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: Abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de participants
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla En els exercicis anteriors es varen dur a terme activitats de sensibilització vers
Estratègic de 2018- la cooperació internacional i la integració social de les persones provinents
2019
d’altres cultures. Entre elles el sopar solidari que va tenir lloc durant la Festa
Major d’Estiu el qual va mobilitzar un nombre significatiu de persones
assistents.
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FITXA Núm. 20
La Regidoria d’Esports proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de l’Esport
Org
Prog
Eco
Descripció
230
3411 48003 Subvencions a entitats esportives
2020
2021
2022
80.000,00€
80.000,00€
80.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

2023
80.000,00€

Objectius específics
 Finançar els projectes que tinguin com a objectiu la realització d'activitats en matèria
d'esports.
Efectes (resultats esperats)
 Augmentar el % de practicants esportius a Esparreguera promocionant les activitats esportives
realitzades per les entitats dins la seva oferta esportiva i l'organització d'altres actuacions
puntuals de foment de l'esport per part de les entitats.
 Donar suport a les escoles esportives de les entitats i promoure educació i valors amb
projectes d'esport base.
 Fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i
internacional.
Beneficiari/s a qui Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nre. de beneficiari/s
25
estimat/s
Exercici 2020: de l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020 (curs escolar
2019-2020).
Exercici 2021: de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021 (curs escolar
Termini d’execució 2020-2021).
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022 (curs escolar
2021-2022).
Exercici 2023: de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023 (curs escolar
2022-2023).
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.

Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
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 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’entitats beneficiaries a la vila
 Número d’activitats realitzades
 Número de participants en les activitats
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

S'ha augmentat el % de practicants esportius a Esparreguera promocionant les
activitats esportives realitzades per les entitats dins la seva oferta esportiva i
l'organització d'altres actuacions puntuals de foment de l'esport per part de les
entitats.
S'ha donat suport a les escoles esportives de les entitats i promoure educació i
valors amb projectes d'esport base.
S'ha fomentat la competició esportiva federada i escolar a nivell local,
comarcal, nacional i internacional.
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FITXA Núm. 21
La Regidoria d’Esports proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment de l’Esport
Org
Prog
Eco

Descripció
Subvenció nominativa Club Basquet. Consoles i
230
3411 78900
botzines marcador LED.
2020
2021
2022
2023
2.700,00€
0,00€
0,00€
0,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Finançar els elements consoles i botzines del marcador esportiu per adequar aquest element a
la competició esportiva en Lliga EBA.
Efectes (resultats esperats)
 Adequació dels equipaments per competir en Lliga EBA.
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de Club Bàsquet Esparreguera
subvenció
Nre.º
de
beneficiari/s
1
estimat/s
Termini d’execució
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2020.
activitat finançada
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.

Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Adquisició dels elements necessàries (consoles i botzina) per l’adequació del marcador.
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Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
Línia de foment
No, és una línia de foment municipal de nova implantació el 2020.
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
2019
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FITXA Núm. 22
La Regidoria de Medi Natural proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per Prevenció d’incendis forestals i protecció civil: ADF
Org
Prog
Eco
Descripció
430
136
48900 Agrupació de Defensa Forestal
2020
2021
2022
15.500,00€
15.500,00€
15.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

2023
15.500,00€

Objectius específics
 Supervisió de les actuacions recollides en el Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
(PPI)
 Realització de guàrdies d’estiu i setmana santa per poder actuar de forma immediata en cas
d’incendi forestal
 Neteges puntuals de residus de l’espai municipal del Pla del Puig
 Col·laboració en activitats culturals i esportives del municipi, sempre que siguin activitats
pròpies de les ADF’s, d’acord amb els seus estatuts
 Col·laboració en situacions d’emergències civil relacionades amb fenòmens naturals, com ara
nevades, gelades, ventades, etc.
 Suport en l’extinció d’incendis forestals al terme municipal d’Esparreguera
Efectes (resultats esperats)
 Garantir els treballs de prevenció d’incendis i de protecció de l’entorn natural d’Esparreguera,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals i
de protecció dels espais naturals (PEIN, XARXA NATURA 2000, etc.)
Beneficiari/s a qui
s’adreça la línia de AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ESPARREGUERA
subvenció
Nre. de beneficiari/s
1
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
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 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: Abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Memòria d’activitats realitzades per l’entitat
 Memòria econòmica de les despeses i ingressos de l’entitat
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Si, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Línia de foment
prevista
al
Pla
S’han aconseguit els objectius previstos en el conveni, tant a nivell
Estratègic de 2018mediambiental com a nivell social del municipi: participació en 5 incendis
2019
forestals i actuacions de riscos ambientals com tallada d’arbres caiguts i
retirada de neu i escampada de sal durant l’hivern passat.
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FITXA Núm. 23
La Regidoria de Salut Pública proposa l’establiment de la línia de subvenció següent al Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Fomentar la Protecció i Tinença d’Animals
Org
Prog
Eco
Descripció
431
3112 48021 Subvenció entitats animalistes
2020
2021
2022
2.500,00€
2.500,00€
2.500,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

2023
2.500,00€

Objectius específics
 Donar cobertura a aquelles activitats que promoguin el foment i la protecció dels animals a la
Vila.
Efectes (resultats esperats)
 Major control i protecció de les colònies de gats feréstecs.
 Promoció i sensibilització de bones pràctiques envers el tractament dels animals domèstics.
Beneficiari/s a qui Entitats animalistes privades sense ànim de lucre inscrites en el registre
s’adreça la línia de d’entitats locals, que les seves activitats tinguin relació amb la protecció dels
subvenció
animals.
Nre. de beneficiari/s
3
estimats
Exercici 2020: de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
Termini d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a
l’aplicació pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les
Costos previstos i
modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu
finançament
finançament està previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici
que durant l’any es puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les sol·licitades en altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si escau, de les bases reguladores: abans del 31 de març.
 Aprovació, si escau, de la convocatòria: abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les subvencions concedides: com a màxim abans del dia 1 de febrer de
l’any següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número d’entitats beneficiàries de la Vila
 Número d’activitats realitzades
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Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
Línia de foment
No, és una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
prevista
al
Pla
Sí, amb la valoració de consecució dels objectius següent:
Estratègic de 20182019
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FITXA Nº 24
La Regidoria de promoció econòmica proposa l’establiment de la següent línia de subvenció al Pla Estratègic
de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment

Aplicació
pressupostària

Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Foment per a l’ocupació local – Plans d’Ocupació Locals
Org
Prog
Eco
Descripció
131
2310 13100 Personal Temporal – Serveis Socials i UAT
131
920
13100 Personal Temporal – Serveis Generals
131
3110 13100 Personal Temporal – Salut Pública
310
2310 16000 Seguretat Social
132
920
16000 Seguretat Social
431
3110 16000 Seguretat Social
Altre Personal – Plans Ocupació Esparreguera 2020222
241
14338
2021
Quotes Socials – Plans Ocupació Esparreguera 2020222
241
16038
2021
2020
2021
2022
2023
177.795,64€
972.938,35€
0,00€
0,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Fomentar l’ocupació de les persones beneficiàries en un entorn real de treball.
Efectes (resultats esperats)
 Millorar la futura empleabilitat dels participants.
Beneficiari/s als que
Persones en recerca de feina, que acomplexin els requisits establerts a les bases
s’adreça la línia de
específiques.
subvenció
Nº de beneficiari/s Exercici 2020: 9 beneficiaris.
estimats
Exercici 2021: 44 beneficiaris.
Termini
d’execució Exercici 2020: del 1 d’octubre de 2020 al 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2021: del 1 de gener al 31 de desembre de 2021.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a l’aplicació
pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les modificacions
Costos previstos i
pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu finançament està
finançament
previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici que durant l’any es
puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les demandades a altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores: Abans del 31 d’octubre.
 Aprovació, si s’escau, de la convocatòria: Abans del 31 d’octubre.
 Concessió: Abans del 31 de desembre.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: No procedeix.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: No procedeix.
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Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de participants
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
Línia
de
foment
No, es una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
prevista
al
Pla
Estratègic de 2018Si, amb la següent valoració de consecució dels objectius:
2019
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FITXA Nº25
La Regidoria de Drets Humans –Convivència- proposa l’establiment de la següent línia de subvenció al Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Promoure accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament
Línia de foment
Org

Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Prog

Eco

Descripció
Subvencions projectes entitats acollida i
320
23124 48022
acompanyament
2020
2021
2022
2023
0,00€
7.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
1) Dinamitzar les polítiques d’acollida i convivència en els infants i joves
a) Garantir els drets d’infants, adolescents i joves en tota actuació
b) Millorar la primera atenció a infants i joves emigrats en l’arribada a Esparreguera
c) Donar importància al projecte vital propi de cada noi/a en el disseny de l’itinerari del procés d
acollida
2) Potenciar el creixement i l’autonomia personal
a) Afavorir la construcció d’una entitat pròpia en el nou context
b) Afavorir l’autoregulació
c) Afavorir la presa de decisions ajustada a l’entorn
3) Millorar la competència donant instruments bàsics
a) Accelerar l’adquisició de l’instrument bàsic de comunicació que és la llengua catalana
b) Afavorir la igualtat d’oportunitats en accedir al mon dels adults
c) Compensar dèficits
4) Visualitzar els valors de la cultura catalana
a) Afavorir l’adquisició dels valors de la cultura catalana
b) Respectar els valors culturals de les persones nouvingudes
c) Satisfer les expectatives de coneixement de l’entorn
Efectes (resultats esperats)
Assegurar un lloc d’acolliment des de la igualtat de condicions, des de la llibertat d’ambdues
parts (acollit i acollidor), des de les concepcions interculturals i de respecte mutu, des dels
vincles personals com a font de primera acollida.
-

Consolidar les polítiques d’acollida de la immigració al municipi.

-

Reforçar l’apoderament de les famílies d’origen estranger vers l’espai educatiu i de vinculació en
les actuacions municipals.

Vincular els infants en les actuacions i espais naturalitzats.
Beneficiari/s als que Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de
s’adreça la línia de l’Ajuntament d’Esparreguera amb seu social o delegació permanent a
subvenció
Esparreguera.
Nº de beneficiari/s
1
estimats
Termini
d’execució Exercici 2021: de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.
activitat finançada
Exercici 2022: de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022.
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Costos previstos
finançament

i

Incompatibilitat amb
altres subvencions

Exercici 2023: de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 2023.
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a l’aplicació
pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les modificacions
pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu finançament està
previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici que durant l’any es
puguin obtenir altres vies de finançament.
Les demandades a altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
mateixos conceptes.

Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores: Abans del 31 de març.
 Aprovació, si s’escau, de la convocatòria: Abans del 30 d’abril.
 Concessió de la subvenció: Abans del 31 de juliol.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: Com a màxim abans del dia 1 de febrer de l’any
següent de la convocatòria.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: Abans del 15 de març de l’any següent.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de participants
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
No, es una línia de foment municipal de nova implantació en 2021.
Línia
de
foment
prevista
al
Pla
Si, amb la següent valoració de consecució dels objectius:
Estratègic de 20182019
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FITXA Nº 26
La Regidoria de promoció econòmica proposa l’establiment de la següent línia de subvenció al Pla Estratègic
de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera de l’exercici 2020-2023:
Línia de foment
Aplicació
pressupostària
Sistema
d’adjudicació
Modalitat de
subvenció

Subvencions Autònoms, Empreses i Emprenedors a causa de la situació
d’excepcionalitat generada per la Covid-19
Org
Prog
Eco
Descripció
221
433
47900 Subvenció empreses, autònoms i emprenedors
2020
2021
2022
2023
0,00€
150.000,00€
0,00€
0,00€
Per concurrència competitiva
Per concessió directa
Subvenció dinerària
Subvenció en espècie

Objectius específics
 Ajudar al manteniment del teixit empresarial i reprendre l’activitat econòmica del municipi
d’Esparreguera, que s’ha vist alterat com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que
han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les
persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.
Efectes (resultats esperats)
 Contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades
per lluitar contra la COVID-19.
Beneficiari/s als que Persones físiques (autònoms) que estiguin donats d’alta al Règim especial dels
s’adreça la línia de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents i
subvenció
persones jurídiques.
Nº de beneficiari/s
450 beneficiaris.
estimats
Termini
d’execució
Del 13 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020.
activitat finançada
Els costos de l’actuació de foment no excediran del crèdit consignat a l’aplicació
pressupostària, actualitzada amb els imports que resultin de les modificacions
Costos previstos i
pressupostàries que es produeixin al llarg de l’exercici, i el seu finançament està
finançament
previst amb recursos propis de l’Ajuntament, sense perjudici que durant l’any es
puguin obtenir altres vies de finançament.
Incompatibilitat amb Les demandades a altres regidories de l’Ajuntament d’Esparreguera pels
altres subvencions
mateixos conceptes.
Planificació i programació del procediment
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions de 2019:
No es van concedir subvencions per aquesta línia de foment en l’any 2019.
Abans del 15 de març de 2020.
Tramitació de les subvencions programades per als exercicis 2020 a 2023:
 Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores: Abans del 31 d’octubre.
 Aprovació, si s’escau, de la convocatòria: Abans del 31 d’octubre.
 Concessió: Abans del 31 de desembre.
Presentació justificació de les Subvencions concedides: No procedeix.
Aprovació Compte Justificatiu de Subvencions: No procedeix.
Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
Indicadors:
 Número de participants
Periodicitat d’avaluació de la consecució dels objectius: Anual
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Línia
de
foment
prevista
al
Pla
Estratègic de 20182019

No, es una línia de foment municipal de nova implantació en 2020.
Si, amb la següent valoració de consecució dels objectius:
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