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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023
EXERCICI 2022

PREÀMBUL
L’associacionisme és una de les riqueses de la ciutat de Sabadell i sovint gràcies a la
societat civil organitzada podem donar resposta conjunta com a ciutat a les necessitats
de la ciutadania, contribuït de manera col·lectiva a l’interès públic, a la cohesió social i
a la convivència.
Les subvencions són un mitjà per contribuir a assolir alguns dels objectius municipals
orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general. Estan regulades
per la Llei 38/2003, General de Subvencions, que estableix en l’article 8 que “els
òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de
subvencions haurà de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i
efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament”.
El Pla Estratègic de Subvencions es configura, per tant, com un document de
planificació de polítiques públiques, que té per objecte definir les estratègies de
l’activitat subvencional, les prioritats per a la ciutat, i la forma d’aconseguir-les des
d’una visió integradora, sostenible, general, i global. El pla concerneix tant les
subvencions que s’atorguen en règim de concurrència com les que es concedeixen de
forma directa nominativa.
La concessió de subvencions s’ajustarà al previst a l’Ordenança General de
Subvencions i a les bases específiques vigents per a cada línia de subvencions.
Aquest pla s’actualitzarà en qualsevol moment pla si s’aprova una nova Ordenança
General o es modifiquen les bases específiques. La seva eficàcia requerirà, així
mateix, la corresponent consignació pressupostària i l’aprovació de les pertinents
convocatòries.
Durant l’any 2020 i 2021 el Pla s’ha adaptat a la situació d’incertesa creada per la
COVID i a la necessitat sobrevinguda de donar suport al teixit associatiu i econòmic de
la ciutat. L’any 2020, arrel del Pla Post-covid es va aprovar una línia de subvencions
adreçades als establiments comercials i serveis que van haver de tancar durant l’estat
d’alarma. Aquestes subvencions es van atorgar l’any 2021 i estaven concebudes de
caràcter puntual, per tant, l’any 2022, un cop finalitzat el Pla Post-covid ja no es
contemplen.
La incertesa respecte al desenvolupament de la pandèmia durant l’any 2022 fa que no
sigui possible determinar si l’Ajuntament haurà d’abordar nous reptes per mitigar els
efectes d’aquesta nova crisi. I, en concret, respecte de l’objecte d’aquest pla, al suport
al moviment associatiu o el suport al teixit econòmic i social de la ciutat. Per tant,
aquest Pla pot patir modificacions sobrevingudes, que hauran de ser adequades a la
legislació vigent, aprovades pels òrgans corresponents i quedar recollides en
modificacions posteriors del present Pla o en la valoració de l’exercici 2022.

1

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 211D6D274E2O3H2L06CS puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Naturalesa Jurídica
El Pla Estratègic de subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut no crea
drets ni obligacions. Les subvencions es regulen a través de les bases que aprovi el
ple municipal i la seva efectivitat resta sotmesa a la convocatòria de les diferents línies
de subvencions i a les corresponents consignacions pressupostàries.
En virtut del caràcter programàtic d’aquest pla i per causes justificades, l’Ajuntament
podrà incorporar altres línies de subvenció no incloses inicialment, que passaran a
formar part d’aquest pla estratègic.
Article 2.- Principis generals
Els principis generals que regeixen el Pla Estratègic de Subvencions són:
1. El foment de la participació de la ciutadania en les diferents activitats locals
d’interès general, especialment mitjançant fórmules associatives, cercant la seva
coresponsabilitat en el desenvolupament, la convivència i la promoció de la ciutat.
2. La incorporació de la perspectiva de gènere a l’activitat subvencional,
desenvolupant estratègies, tècniques, recursos i/o accions per detectar, i en cas
necessari corregir, els possibles efectes diferencials que pugui tenir una
intervenció sobre totes les persones.
3. L’eficiència en la gestió dels recursos públics destinats a l’activitat municipal de
foment.
4. La transparència, mitjançant la convocatòria pública prèvia, en la qual es garanteixi
l’objectivitat, la publicitat, la concurrència i la igualtat, sense perjudici de la possible
concessió directa en els supòsits que permeti la normativa vigent.
5. La planificació estratègica integral de l’activitat subvencionadora de l’Ajuntament i
els seus ens dependents.
Article 3. Àmbit subjectiu
El Pla s’aplicarà a les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Sabadell i els seus
ens dependents, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS) i altra normativa que sigui d’aplicació.
Article 4.-Àmbit temporal
Aquest pla estarà vigent durant els anys 2020 a 2023, ambdós inclosos i, en cas que
es prorroguin els pressupostos municipals, es considerarà prorrogat automàticament
mentre no se n’aprovi un altre.
Article 5.- Àmbit objectiu; eixos i objectius estratègics
L’àmbit objectiu d’aplicació d’aquest pla estratègic es correspon amb les activitats i
polítiques municipals recollides en els següents eixos estratègics, especialment pel
que fa a aquells objectius en què l’activitat de foment pot contribuir als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) en els àmbits Social, Econòmic i Ambiental:
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Eix Social
Aquest eix inclou els objectius orientats a la cohesió social i la millora de la qualitat de
vida de la població, atenent tots els col·lectius, edats i territoris i en la recerca de la no
discriminació, el foment de la igualtat, la interculturalitat, l’atenció als més vulnerables i
la promoció de l’autonomia de les persones, tot garantint-ne els drets a la inclusió
social, l’accés a l’educació, la cultura, la salut, l’esport i el lleure.
Objectius:
1. Millorar les condicions socials de la població, donant cobertura a les necessitats
bàsiques i amb especial atenció als col·lectius vulnerables, infància i adolescència
en risc, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social, residencial o en
situació de dependència, afavorint la inserció i l’autonomia personal.
2. Promoure estils de vida saludables, reduir les desigualtats en salut i atendre les
necessitats de les persones malaltes i les seves famílies.
3. Promoure l’equitat en l’educació integral de les persones i en l’accés al lleure, en la
recerca de l’èxit educatiu, implicant-hi el món associatiu i la ciutadania en general.
4. Fomentar l’activitat esportiva, facilitant-ne la pràctica a tots els segments de la
població i garantint l’equitat en els programes esportius com a vehicle de cohesió
social.
5. Garantir una oferta cultural de qualitat, diversa i plural en el conjunt del territori que
contempli les diferents disciplines culturals (música, teatre, dansa, circ, cultura
popular, arts visuals, etc.) i pensada per als diferents públics, amb especial atenció
al públic infantil i familiar.
6. Promoure un envelliment actiu, garantint el dret al lleure de la gent gran i facilitant
la convivència intergeneracional.
7. Fomentar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora i promoure els
drets humans i la convivència.
8. Fomentar la visibilitat i normalització de la diversitat sexual i reforçar els recursos
per eradicar la violència masclista i promoure la igualtat de gènere.
9. Col·laborar amb projectes de les associacions que ajuden els refugiats i promouen
la cooperació, la sensibilització i la solidaritat amb els països en vies de
desenvolupament.
10. Fomentar la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics entre els joves i
promoure l’emancipació juvenil.
11. Fomentar l’associacionisme especialment en les diferents modalitats en què actua
com a vertebrador dels barris i com a element de cohesió i desenvolupament social
i com a coadjuvant de l’administració per superar situacions de crisi d’abast
col·lectiu.
Eix Econòmic.
Aquest eix inclou els objectius relacionats amb el foment de l’ocupació de qualitat i del
comerç de proximitat, el desenvolupament econòmic sostenible i la promoció de la
ciutat.
Objectius:
1. Fomentar l’ocupabilitat de les persones
2. Promocionar el cooperativisme i l’economia social i solidària
3. Fomentar els programes d’innovació i creació de teixit empresarial
3
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4. Dinamitzar el comerç urbà i promoure la interacció entre el comerç i la ciutat
5. Promocionar la ciutat i els seus valors i actius.
Eix Ambiental
En aquest eix s’inclouen objectius que desenvolupen el dret a la ciutat, un espai públic
de qualitat i segur, la mobilitat sostenible, la qualitat ambiental i la sensibilització de la
ciutadania pel respecte al medi ambient.
Objectius:
1. Millorar la qualitat acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric, reduir el consum
energètic i d’aigua, així com les emissions de CO2.
2. Promoure l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana pel respecte al medi
ambient.
3. Impulsar un model de mobilitat sostenible a l’abast de tothom.
4. Protegir i promoure els espais naturals de l’entorn urbà.
Article 6.- Regulació de les línies de subvenció
Els objectius estratègics seran desenvolupats mitjançant les diferents línies de
subvenció. Les corresponents convocatòries contindran la regulació de les diferents
línies de subvencions; determinaran, entre d’altres aspectes, el termini d’execució, les
fonts pressupostàries de finançament que provindran del pressupost municipal, sense
perjudici que puguin ampliar-se amb subvencions provinents d’altres administracions o
per causes sobrevingudes, el procediment de concessió, i la forma de pagament i de
justificació.
Article 7.- Línies de subvenció en règim de concurrència.
S’estableixen les línies de subvenció que es relacionen a continuació. Això no obstant,
durant la vigència del Pla, podran modificar-se tant les esmentades línies com les
subvencions nominatives, amb subjecció als pressupostos de cada exercici.
Codi d’identificació de la línia de subvenció amb el servei gestor
Abreviatura

Servei Gestor

Abreviatura

Servei Gestor

AS

Acció Social

ED

Educació

CO

Comerç i Consum

ES

Esports

CU

Cultura

MO

Mobilitat,
Transport

Drets Civils

PC

Participació Ciutadana

Feminisme

SA

Salut

Joventut

SO

Transició Energètica

Cooperació

CV

Cicles de Vida

DC

Trànsit

i
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Millorar les condicions socials de la població, donant cobertura a les
necessitats bàsiques i amb especial atenció als col·lectius vulnerables, infància i
adolescència en risc, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social, residencial
o en situació de dependència, afavorint la inserció i l’autonomia personal.
AS1 - Línia de subvencions per a la cobertura de les necessitats bàsiques i per
afavorir la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, així com
la millora de la qualitat de vida de la infància i l’adolescència en situació de risc.
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció els projectes subvencionats han de
donar resposta als objectius que estan vinculats als pilars 1, 2 i 3 del Pla Estratègic
d’Acció Social (1 “Millorar la resposta a l’emergència social i cobertura de les
necessitats bàsiques”, 2 “Apoderar la ciutadania i millorar la inserció social i laboral
de persones en risc d’exclusió” i 3 “Millorar la qualitat de vida de la infància i
l’adolescència”). Els projectes incidiran, per tant, en la cobertura de les necessitats
bàsiques, dels subministraments a la llar i en l’accés a l’habitatge. També actuaran
sobre les condicions de vida de persones sense llar i promouran la inclusió social i
l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social,
atenent a les situacions de fragilitat per motiu de gènere. Pel que fa a la infància i
l’adolescència, els projectes han de treballar contra l’absentisme i a favor de l’èxit
educatiu; han d’incloure activitats socioeducatives i fomentar el desenvolupament
de competències socials d’infants i adolescents en risc; també han d’ajudar a la
millora de les capacitats parentals i de la convivència en comunitat i han d’incloure
actuacions per potenciar referents adults positius i per fer front a les conductes de
risc dels infants.
2. Àrea i servei: Presidència i Drets Socials. Acció Social.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació l’Acció Social i
que desenvolupin projectes adreçats a persones que es trobin en situació de
vulnerabilitat i/o d’exclusió social, així com les entitats amb projectes de promoció i
protecció de la infància i l'adolescència en situació de risc, segons les condicions
concretes d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 65.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
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3. Nombre d’entitats beneficiàries.

10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 48,12%

•

Indicador 2: 100 %

•

Indicador 3:
13
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Millorar les condicions socials de la població, donant cobertura a les
necessitats bàsiques i amb especial atenció als col·lectius vulnerables, infància i
adolescència en risc, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social, residencial
o en situació de dependència, afavorint la inserció i l’autonomia personal.
AS2 - Línia de subvencions per a la promoció de l’autonomia personal de les
persones amb discapacitat i/o trastorns greus de la salut mental i per la millora
de la qualitat de vida de persones en situació de dependència
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció els projectes subvencionats han de
donar resposta als objectius que estan vinculats al pilar 4 del Pla Estratègic d’Acció
Social (“Fomentar l’autonomia personal i promoció de la salut de persones en risc
d’exclusió”). És a dir, els projectes que s’hi vulguin acollir han de servir per donar
suport a l’autonomia de les persones amb discapacitat, dependència o trastorns
greus de salut mental; han de fomentar la seva participació social, inserció laboral i
també han de contribuir a millorar les habilitats i el benestar dels familiars i
cuidadors d’aquestes persones.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Acció Social.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació l’Acció Social i
que desenvolupin projectes adreçats a persones amb discapacitat, en situació de
dependència i/o amb trastorn greu de salut mental, segons les condicions
concretes d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 100.000 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiàries
10. Resultat d’avaluació exercici 2021.
•

Indicador 1: 73,24 %

•

Indicador 2: 94,12 %

•

Indicador 3: 16

7

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 211D6D274E2O3H2L06CS puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Millorar les condicions socials de la població, donant cobertura a les
necessitats bàsiques i amb especial atenció als col·lectius vulnerables, infància i
adolescència en risc, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social, residencial
o en situació de dependència, afavorint la inserció i l’autonomia personal.

MO1 - Línia d’ajuts per a taxis adaptats.
1. Objectius: aquesta línia de subvenció està adreçada a garantir l’existència del
servei de taxi adaptat dintre del servei regular de transport de la ciutat de Sabadell.
2. Àrea i Servei: Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.
Mobilitat, Trànsit i Transport.
3. Destinataris: professionals del taxi amb llicència municipal a Sabadell i vehicle
adaptat, segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la
convocatòria corresponent
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 36.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre de persones professionals del taxi beneficiades en aquesta línia de
subvenció, en relació al nombre de persones sol·licitants.
3. Nombre de taxis adaptats el 2020 per aquesta subvenció
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
Indicadors no disponibles donat que s’està resolent l’atorgament de les subvencions.
2021
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure estils de vida saludables, reduir les desigualtats en salut i
atendre les necessitats de les persones malaltes i les seves famílies.

SA1 - Línia de subvencions destinades al foment de la salut i al suport a pacients
i familiars
1. Objectius: En aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats o projectes
destinats a fomentar i protegir la salut de la població de Sabadell, mitjançant la
promoció d’hàbits saludables, la prevenció de malalties, la protecció de la salut, la
millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques, la
sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Salut.
3. Destinataris: entitats sense ànim de lucre que tenen com a àmbit principal
d’actuació la Salut i que tinguin com a un dels seus objectius principals promoure i
protegir la salut i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes de la ciutat,
segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la convocatòria
corresponent.
4. Finançament: municipal i Generalitat de Catalunya
5. Cost previsible: 45.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiàries
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 31,40%

•

Indicador 2: 95,65%

•

Indicador 3: 22
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure l’equitat en l’educació integral de les persones i en l’accés
al lleure, en la recerca de l’èxit educatiu, implicant-hi el món associatiu i la ciutadania
en general.

ED1 - Línia de subvencions per garantir l’equitat en l’accés a l’oferta d’activitats
extraescolars
1. Objectius: amb aquesta línia de subvencions es vol fomentar l’existència d’una
oferta d’activitats extraescolars a tots els centres educatius públics, cercant
l’equitat en l’accés dels nens i les nenes a l’oferta i donant suport a aquelles
associacions de mares i pares (AMPAs) de centres educatius públics de primària i
secundària de la ciutat que tenen dificultats socioeconòmiques per organitzar-les.
2. Àrea i Servei. Presidència i Drets Socials. Educació.
3. Destinataris: associacions de mares i pares (AMPAs) de centres educatius públics
d’educació primària de la ciutat, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible convocatòria 21-22: 82.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 curs escolar
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’AMPAs subvencionades
10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
•

Indicador 1: 100,00 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3: 9 AMPA’s / AFA’s subvencionades
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure l’equitat en l’educació integral de les persones i en l’accés
al lleure, en la recerca de l’èxit educatiu, implicant-hi el món associatiu i la ciutadania
en general.

ED2 - Línia de subvencions destinades a l’organització de casals d’estiu.
1. Objectius: amb aquesta línia de subvenció és vol promoure i donar suport als
valors de l’educació en el lleure, la cohesió social i, a la vegada, contribuir a la
conciliació de la vida personal i familiar, mitjançant la realització de casals d’estiu
per a nens i nenes de 3 a 16 anys. També es vol garantir, amb la línia de
subvenció complementària, la participació d’infants amb necessitats educatives
especials.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Educació.
3. Destinataris: els esplais i les entitats de lleure de la ciutat que promoguin casals
d’estiu, segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la
convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 52.350,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de casals d’estiu subvencionats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 45,13 %

•

Indicador 2: 94,73 %

•

Indicador 3: 24 casals d’estiu subvencionats
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure l’equitat en l’educació integral de les persones i en l’accés
al lleure, en la recerca de l’èxit educatiu, implicant-hi el món associatiu i la ciutadania
en general.

ED 3- Línia de subvencions en matèria d’activitats per a l’educació en el lleure
infantil.
1. Objectius: aquesta línia de subvencions dona suport als programes d’activitats de
lleure per a infants fins els 16 anys, que duen a terme els esplais i entitats de lleure
de Sabadell durant el curs escolar. En aquesta mateixa línia s’inclou el suport a la
coordinació de l’activitat del lleure infantil que duen a terme les federacions
d’esplais amb la finalitat d’afavorir la qualitat i funcionament de les entitats
associades. També es dona suport als programes d’activitats vinculats a la
celebració del 25è, 50è, 75è aniversaris i successius de l’entitat.
2. Àrea i Servei. Presidència i Drets Socials. Educació.
3. Destinataris: els esplais i les entitats de lleure amb implementació a la ciutat que
promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció, segons les
condicions concretes d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
També en són destinatàries les federacions d’esplais que tenen implementació a la
ciutat.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 50.110,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 curs escolar
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’esplais i entitats de lleure beneficiaris de subvenció
10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
•

Indicador 1: 56,34 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3: 21 espais i entitats de lleure beneficiaris de la subvenció
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure l’equitat en l’educació integral de les persones i en l’accés
al lleure, en la recerca de l’èxit educatiu, implicant-hi el món associatiu i la ciutadania
en general.

ED4 - Línia de subvencions per a la participació en activitats educatives del
Programa Ciutat i Escola i aniversaris de centres educatius.
1. Objectius: aquesta línia de subvencions afavoreix l’equitat i garanteix el dret de
tots els alumnes dels centres educatius públics i d’educació especial públics i
concertats de la ciutat, a participar en el Programa Ciutat i Escola en igualtat de
condicions, independentment de la situació econòmica de les famílies del centre.
També es dona suport als programes d’activitats vinculats a la celebració del 25è,
50è, 75è aniversaris i successius dels centres públics i d’educació especial públics
i concertats.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Educació.
3. Destinataris: centres públics d’educació infantil i primària, centres públics
d’educació secundària obligatòria (ESO) i centres d’educació especial públics i
concertats, en el marc de les activitats del programa educatiu Ciutat i Escola.
4. Finançament: Mixt, municipal i subvencions d’altres administracions
5. Cost previsible: 32.000 € anuals
6. Termini d’execució: 1 curs escolar
7. Procediment de concessió: concurrència no competitiva, amb subjecció a les
bases específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Nombre de centres beneficiats en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre de centres potencials sol·licitants.
2. Nombre d’activitats de Ciutat i Escola finançades per aquesta línia
10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
•

Indicador 1: 75,43%

•

Indicador 2: 370 activitats realitzades en el marc de la subvenció
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar l’activitat esportiva, facilitant-ne la pràctica a tots els
segments de la població i garantint l’equitat en els programes esportius com a vehicle
de cohesió social.

ES1 - Línia de subvencions per a la promoció de les activitats esportives.
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats que tenen
per objectiu fomentar l’activitat esportiva, facilitant-ne la pràctica a tots els
segments de la població i garantint l’equitat en els programes esportius com a
vehicle de cohesió social. Els programes inclosos han de promoure la pràctica
fisicoesportiva regular a qualsevol edat, en els àmbits de l’esport de competició,
educatiu i de lleure, fent especial atenció a qui promou la pràctica esportiva en
col·lectius minoritaris o en risc d’exclusió social.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Esports.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació el foment de la
pràctica fisicoesportiva, segons les condicions concretes d’accés que es determinin
en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 101.500,00€ anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiades
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
No s’inclou la valoració dels indicadors 2021 perquè, degut a la crisi de la COVID, les
convocatòries s’estan gestionant en el moment de l’aprovació d’aquest pla.
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar l’activitat esportiva, facilitant-ne la pràctica a tots els
segments de la població i garantint l’equitat en els programes esportius com a vehicle
de cohesió social.

ES2 - Línia de subvencions per a la promoció de l’esport en horari no lectiu
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats que tenen
per objectiu el foment de l’activitat esportiva en els infants, garantint l’equitat en els
programes esportius com a vehicle de cohesió social. Els programes inclosos han
de centrar-se en el foment de la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats
d’iniciació esportiva i/o als jocs escolars promoguts per l’Ajuntament de Sabadell.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Esports.
3. Destinataris: centres educatius i entitats esportives que promocionen l’esport base
i participen en les activitats d’iniciació esportiva i/o als jocs escolars promoguts per
l’Ajuntament de Sabadell, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 60.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 curs escolar
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre de centres i d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció,
en relació al nombre total de sol·licitants.
3. Nombre de centres educatius beneficiats
4. Nombre d’entitats esportives beneficiades
10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
Resultat del curs 20-21. Aquesta línia de subvenció no es va convocar a causa de
la manca d’activitat esportiva escolar degut a les restriccions del PROCICAT.
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar l’activitat esportiva, facilitant-ne la pràctica a tots els
segments de la població i garantint l’equitat en els programes esportius com a vehicle
de cohesió social.

ES3 - Línia de subvencions per a la promoció de l’esport femení federat
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats que tenen
per objectiu el foment femení federat. Els programes inclosos han de centrar-se en
el foment dels equips i de les esportistes que competeixen al màxim nivell en els
seus respectius clubs i entitats esportives.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Esports.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació el foment de la
pràctica fisicoesportiva i la competició federada, segons les condicions concretes
d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 20.000,00€ anuals.
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre de centres i d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció,
en relació al nombre total de sol·licitants.
3.

Nombre d’entitats beneficiàries

10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
No s’inclou la valoració dels indicadors 2021 perquè, degut a la crisi de la COVID, les
convocatòries s’estan gestionant en el moment de l’aprovació d’aquest pla.
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Garantir una oferta cultural de qualitat, diversa i plural en el conjunt
del territori que contempli les diferents disciplines culturals (música, teatre, dansa, circ,
cultura popular, arts visuals, etc.) i pensada per als diferents públics, amb especial
atenció al públic infantil i familiar.
CU1 - Línia de subvencions per al foment de la música en viu i la cultura popular
i tradicional a través de la realització de festes majors en els diferents barris de
la ciutat de Sabadell
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen els programes d’activitats que
promoguin la cultura popular i tradicional i la programació de música i espectacles
en viu a través de les festes majors en els diferents barris de la ciutat.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Cultura.
3. Destinataris: associacions de veïns de Sabadell que organitzen i realitzen festes
majors de barri, segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la
convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 108,000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència no competitiva, amb subjecció a les
condicions establertes a la convocatòria corresponent, a les bases específiques i a
l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats potencials sol·licitants. (Per establir quines entitats
podrien organitzar festes majors, s’ha pres com a referència els 33 barris
urbans que consten a la divisió territorial aprovada pel Ple de l’11 d’octubre
de 2017)
2. Nombre de festes majors de barri finançades
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 27,27%

•

Han estat subvencionades 6 festes majors de barri, hi ha una setena festa
que es va subvencionar, però no es va fer.
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Garantir una oferta cultural de qualitat, diversa i plural en el conjunt
del territori que contempli les diferents disciplines culturals (música, teatre, dansa, circ,
cultura popular, arts visuals, etc.) i pensada per als diferents públics, amb especial
atenció al públic infantil i familiar.

CU2 - Línia de subvencions destinades al foment de la difusió i la creació
artística
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen els projectes que promoguin la
realització (creació i difusió) d’activitats o projectes que fomentin la difusió artística
en les seves diferents manifestacions i disciplines artístiques: música, teatre,
dansa, circ, arts visuals, cinema, literatura i pensament.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Cultura.
3. Destinataris: persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar una activitat de
caràcter cultural, d’acord amb les finalitats i temàtica que s’estableixen a les bases
i segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la convocatòria
corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 45.500,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de projectes finançats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 44,18 %

•

Indicador 2: 100,00 % dels projectes han obtingut subvenció

•

Indicador 3: 15
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Garantir una oferta cultural de qualitat, diversa i plural en el conjunt
del territori que contempli les diferents disciplines culturals (música, teatre, dansa, circ,
cultura popular, arts visuals, etc.) i pensada per als diferents públics, amb especial
atenció al públic infantil i familiar.

CU3 - Línia de subvencions per al foment de la divulgació de les idees i la
cohesió social
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats o projectes
que fomentin la divulgació de les idees i el coneixement, a través de xerrades,
conferències, edició de llibres i productes audiovisuals i fomentin la cohesió social
a través de la participació en propostes culturals, atenent a la diversitat de
col·lectius de la ciutat.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Cultura.
3. Destinataris: persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar una activitat de
caràcter cultural, d’acord amb les finalitats i temàtica que s’estableixen a les bases
i segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la convocatòria
corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 9.016,00 € anuals (dotació inicial subjecte a suplementació per
modificació pressupostària)
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de projectes finançats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 31,85 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

11 projectes de 9 entitats. (Hi ha una entitat que té 3 projectes)
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Garantir una oferta cultural de qualitat, diversa i plural en el conjunt
del territori que contempli les diferents disciplines culturals (música, teatre, dansa, circ,
cultura popular, arts visuals, etc.) i pensada per als diferents públics, amb especial
atenció al públic infantil i familiar.

CU4 - Línia de subvencions destinades al foment de la divulgació de la cultura
popular i tradicional de Sabadell
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles activitats o projectes
que fomentin la cultura popular i tradicional al municipi i la realització d’activitats en
el marc del calendari festiu de la ciutat en tot el seu territori.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Cultura.
3. Destinataris: entitats sense ànim de lucre amb domicili social a Sabadell que
hagin de realitzar una activitat de caràcter cultural, d’acord amb les finalitats i
temàtica que s’estableixen a les bases i segons les condicions concretes d’accés
que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 80.116,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiades
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 100,00 %

•

Indicador 2: 95,00 %

•

Indicador 3: 19
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Promoure un envelliment actiu, garantint el dret al lleure de la gent
gran i facilitant la convivència intergeneracional.

CV1 - Línia de subvencions per a projectes i activitats que fomentin la
participació de la gent gran
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquells projectes que tenen
per objectiu la promoció de l’envelliment actiu, garantint el dret al lleure de la gent
gran i facilitant la convivència Inter generacional. Els projectes han d’incloure
accions de dinamització i promoció de l’envelliment actiu en algun dels quatre
àmbits d’actuació següents: àmbit d’activitats físiques i saludables, àmbit
d’activitats culturals i/o lleure, àmbit d’activitats d’associacionisme i participació i
àmbit escletxa digital i formació.
2. Àrea i Servei: Presidència i Drets Socials. Cicles de Vida.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació el foment de la
participació del col·lectiu de persones grans o que desenvolupin projectes adreçats
a potenciar l’envelliment actiu d’aquest col·lectiu segons les condicions concretes
d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 35.000 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiades
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: No es disposa de les dades corresponents perquè l’expedient
es troba a la fase de valoració.

•

Indicador 2: No es disposa de les dades corresponents perquè l’expedient
es troba a la fase de valoració

•

Indicador 3: 18
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Col·laborar amb projectes de les associacions que ajuden els
refugiats i promouen la cooperació, la sensibilització i la solidaritat amb els països en
vies de desenvolupament.

DC1 – Línia de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament
1. Objectius: aquesta línia de subvencions pretén col·laborar amb entitats que duen
a terme projectes de cooperació i/o treballen en el marc de la solidaritat en països
en vies de desenvolupament.
2. Àrea i Servei: Feminismes, Benestar Animal i Participació. Programa de
Cooperació.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació la Cooperació i la
Solidaritat i que desenvolupen projectes de l’àmbit de la cooperació i la solidaritat
amb els països en vies de desenvolupament, segons les condicions concretes
d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 215.000,00 € anuals
6. Termini d'execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de projectes finançats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1:

70.5 %

•

Indicador 2:

99,87 %

•

Indicador 3:

12
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora i
promoure els drets humans i la convivència.

DC2 - Línia de subvenció per promoure i defensar els drets de la ciutadania i
fomentar el dret a la diversitat i a la no discriminació
1. Objectius: aquesta línia de subvenció pretén col·laborar amb projectes orientats al
foment de la convivència i de les relacions interculturals, així com aquells que
treballin pel respecte als drets humans i la diversitat. Els projectes a subvencionar
poden ser projectes d’acollida a la població nouvinguda, de sensibilització i
educació per a la diversitat i la interculturalitat, de prevenció del racisme i la
xenofòbia o de divulgació i sensibilització sobre drets humans.
2. Àrea i Servei: Feminismes, Benestar Animal i Participació. Programa de Drets
Civils, Acollida i Memòria Històrica.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació la promoció i
defensa dels drets de la ciutadania i dels drets humans, i aquelles que
desenvolupen projectes de foment explícit de la no discriminació, foment de la
interculturalitat i la diversitat i/o activitats de sensibilització i divulgació dels drets
humans, segons les condicions concretes d’accés que es determinin en la
convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 23.000,00 € anuals
6. Termini d'execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiades
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 98,04 %

•

Indicador 2: 92,85 %

•

Indicador 3: 14
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar la visibilitat i normalització de la diversitat sexual i reforçar
els recursos per eradicar la violència masclista i promoure la igualtat de gènere.
DC4 - Línia de subvencions destinades a la promoció d’activitats en matèria de
Gènere i LGTBI
1. Objectius: aquesta línia de subvenció dona suport als projectes de les entitats que
tinguin com a objectius principals promocionar la igualtat de gènere, prevenir i
eradicar les violències de gènere, apoderar i fomentar la participació de les dones
en tots els àmbits de la vida, impulsar accions per al reconeixement de la diversitat
sexual i de gènere i així com per la consecució de drets i llibertats del col·lectiu
LGTBI.
2. Àrea i Servei: Feminismes, Benestar Animal i Participació. Secció de Feminismes i
LGTBI.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit principal d’actuació la igualtat i la no
discriminació per raons de gènere o d’identitat sexual i que desenvolupen projectes
en l’àmbit de la igualtat, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 5.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’accions i/o projectes realitzats gràcies a la dotació econòmica de
la subvenció atorgada.
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 58,99 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3: 4 projectes
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar l’associacionisme especialment en les diferents modalitats
en què actua com a vertebrador dels barris i com a element de cohesió i
desenvolupament social i com a coadjuvant de l’administració per superar situacions
de crisi d’abast col·lectiu.

PC1 - Línia de subvencions destinades a activitats i projectes de foment de
l’associacionisme veïnal.
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquells programes que
fomenten l’associacionisme veïnal orientat a la vertebració dels barris i a la cohesió
i el desenvolupament socials dels respectius territoris.
2. Àrea i Servei: Feminisme, Benestar Animal i Participació. Democràcia Deliberativa
i Intervenció Comunitària.
3. Destinataris: associacions veïnals, segons les condicions concretes d’accés que
es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 27.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’associacions veïnals beneficiàries
10.

Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 92,21 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3:

16
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EIX SOCIAL
Objectiu del Pla. Fomentar i promocionar la cultura, especialment entre els col·lectiu
de persones joves, per a millorar la convivència i la cohesió social als barris de la ciutat
a través d’accions culturals

PC2 - Línia de subvencions destinades a activitats i projectes emmarcats en el
programa SBD ON
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquells programes destinats a
l’execució de projectes innovadors en l’àmbit de la cultura, que fomentin la
cooperació entre entitats, la participació de les persones joves i la millora de la
convivència i la cohesió social promovent accions culturals i comunitàries als barris.
2. Àrea i Servei: Feminisme, Benestar Animal i Participació. Democràcia Deliberativa
i Intervenció Comunitària.
3. Destinataris: entitats sense ànim de lucre, segons les condicions concretes
d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 85.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació de
les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització i el
control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1

Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.

2

Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
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EIX ECONÒMIC
Objectiu del Pla. Dinamitzar el comerç urbà i promoure la interacció entre el comerç i
la ciutat

CO1 - Línia de subvencions per al foment d’actuacions encaminades a la
dinamització comercial de la ciutat.
1. Objectius: En aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles programes que
fomenten la dinamització del comerç urbà i promouen la interacció entre el comerç
i la ciutat. Els programes han d’incloure accions de dinamització, comunicació i
promoció comercial.
2. Àrea i Servei: Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. Comerç i
Consum.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit d’actuació la dinamització del comerç
urbà i la promoció de la ciutat, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal i de la Diputació de Barcelona
5. Cost previsible: 70.000€ anual
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre d’entitats beneficiàries
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
•

Indicador 1: 93,95 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3:

6 entitats

27

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 211D6D274E2O3H2L06CS puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

EIX ECONÒMIC
Objectiu del Pla. Dinamitzar el comerç urbà i promoure la interacció entre el comerç i
la ciutat

CO2 - Línia de subvencions per a l’enllumenat nadalenc
1. Objectius: en aquesta línia de subvenció s’inclouen aquelles actuacions
adreçades al guarniment dels vials comercials de la ciutat amb l’enllumenat
nadalenc, respectant el mínim d’elements establert i guardant l’homogeneïtat, per
tal d’aconseguir el major impacte visual i estètic que redundi en la dinamització del
comerç de la zona.
2. Àrea i Servei: Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. Comerç i
Consum.
3. Destinataris: entitats que tenen com a àmbit d’actuació la dinamització del comerç
urbà i la promoció de la ciutat, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 120.000€ anual
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de carrers enllumenats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
El resultat no es pot avaluar perquè la convocatòria està en tràmit de resolució en
aquest moment. Es valorarà a l’exercici 2021.
Els indicadors del 2021 encara no es coneixen. Els del 2020 són:
•

Indicador 1: 100,00 %

•

Indicador 2: 6

•

Indicador 3: 72
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EIX AMBIENTAL
Objectiu del Pla. Promoure l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana pel
respecte al medi ambient.

SO1 - Línia de subvencions per a la implantació l’agenda 21 als centres
educatius del terme municipal de Sabadell
1. Objectius: donar suport als centres educatius del terme municipal de Sabadell que
realitzin programes de sostenibilitat ambiental i fomentin els seus valors i que
estiguin enfocats a promoure la participació dels centres educatius en les
polítiques de sostenibilitat del municipi, incrementant la seva implicació en la
preservació de l’entorn.
2. Àrea i Servei: Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.
Transició Energètica.
3. Destinataris: centres educatius de Sabadell que desenvolupin programes
relacionats amb la sostenibilitat ambiental, segons les condicions concretes
d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 12.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 curs escolar
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: En el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre de centres beneficiats en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre de centres sol·licitants
3. Centres educatius beneficiats
10. Resultat d’avaluació curs 2020-2021:
•

Indicador 1: 100,00 %

•

Indicador 2:

97,00 %

•

Indicador 3:

32 centres
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EIX AMBIENTAL
Objectiu del Pla. Promoure l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana pel
respecte al medi ambient.
SO2 - Línia de subvencions destinades a programes d’actuacions relacionades
amb el medi natural
1. Objectius: donar suport als projectes de les entitats que promoguin activitats
divulgatives relacionades amb els valors mediambientals, patrimonials naturals i
paisatgístics i amb el coneixement i el respecte pel nostre entorn natural i cultural
més proper: el Parc Agrari, el Parc Fluvial del Ripoll i l’Espai Agroforestal.
2. Àrea i Servei: Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.
Transició Energètica.
3. Destinataris: entitats que desenvolupin projectes relacionats amb la promoció del
medi natural més immediat, segons les condicions concretes d’accés que es
determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 20.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats subvencionades hauran de facilitar-ne la fiscalització
i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats beneficiades en aquesta línia de subvenció, en relació al
nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de projectes finançats.
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:
El procediment d’atorgament d’aquesta subvenció està en tràmit i no es poden avaluar
els indicadors
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EIX AMBIENTAL
Objectiu del Pla. Protegir i promoure els espais naturals de l’entorn urbà.

SO3 - Línia de subvencions destinades a actuacions relacionades amb la
prevenció d’incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural
agrari.
1. Objectius: donar suport a les activitats d’entitats i propietaris forestals que estiguin
enfocades a la protecció dels boscos i de la biodiversitat, la millora de la massa
forestal i la prevenció d’incendis, així com aquelles que estiguin orientades al
desenvolupament de projectes i actuacions recollides al Pla Director del Parc
Agrari de Sabadell
2. Àrea i Servei: Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.
Transició Energètica.
3. Destinataris: persones físiques o jurídiques, titulars de terrenys forestals privats i
les seves associacions, que desenvolupin projectes relacionats amb la protecció
dels boscos i el desenvolupament del Pla del Parc Agrari, segons les condicions
concretes d’accés que es determinin en la convocatòria corresponent.
4. Finançament: municipal
5. Cost previsible: 10.000,00 € anuals
6. Termini d’execució: 1 any
7. Procediment de concessió: concurrència competitiva, amb subjecció a les bases
específiques i a les condicions establertes a la convocatòria corresponent.
8. Règim de seguiment: el seguiment de les subvencions concedides el realitzarà el
servei responsable de la línia de subvenció i consistirà en la supervisió de
l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la correcta justificació
de les despeses. Les entitats i persones físiques subvencionades hauran de
facilitar-ne la fiscalització i el control municipals.
9. Indicadors d’avaluació: en el compliment dels objectius del pla estratègic es
tindran en compte aquests indicadors:
1. Quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada
despesa subvencionable.
2. Nombre d’entitats i propietaris forestals beneficiats en aquesta línia de
subvenció, en relació al nombre d’entitats sol·licitants.
3. Nombre de projectes finançats
10. Resultat d’avaluació exercici 2021:

•

Indicador 1: 75,00 %

•

Indicador 2: 100,00 %

•

Indicador 3: 1
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Article 8.- Supòsits exclosos
• Les subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament
actuï com a simple intermediari.
• Els supòsits d’emergència social o d’altres que hagin de ser objecte d’una
regulació específica
• Les subvencions directes no nominatives que pugui aprovar el Ple Municipal,
entre les quals, en el moment d’aprovació d’aquest pla, es poden concretar les
següents:
• Les subvencions directes del “Fem Vacances” per un import global de
100.000€. En aquest programa hi participen les entitats següents: Viu-la
Associació, Associació Obrir-se al món, Grandalla, SCCL, Associació l'Estel oci i lleure pro persones amb discapacitat, Andi-down Sabadell i Fundació
privada AVAN.
• El Servei d’Acció Social també proposa al Ple la concessió d’una subvenció
directa a la Delegació de la Creu Roja de Sabadell per un import de 46.478€
pel desenvolupament de diverses línies de col·laboració com la mediació
social, l’atenció a infants de progenitors separats, la campanya de joguines,
el Merc@punt de Merinals i la intervenció per situació d’emergència
climàtica.
• El Programa de Cooperació i Solidaritat també proposarà al Ple, durant l’any i
en funció de necessitats imprevisibles, la concessió d’ajuts amb motiu de
catàstrofes o esdeveniments greus que els requereixin. Es preveu que
aquests ajuts es canalitzin a través del Fons Català de Cooperació, o altres
entitats, en funció de les característiques de la situació a abordar. La quantia
prevista per a aquesta finalitat és de 3.000 € inicials ampliables segons
disponibilitat.
Article 9.- Subvencions nominatives
Per al desenvolupament dels objectius estratègics d’aquest Pla es contemplen les
següent subvencions nominatives per a l’exercici 2022:

Àmbit

Beneficiari
Càrites Diocesana de Sabadell

Drets Civils i
Cooperació

Taller d'Art, Cultura i Creació
(TACC)
Amical Mathausen i altres
camps i de totes les víctimes
del nazisme d'Espanya
Institut de Drets Humans de
Catalunya
Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat (CCAR)
Refugiados Bienvenidos
España

Concepte

Import

Mòdul "A Prop Teu" Inserció
laboral

20.000,00

Agermanament Argub-Sàhara

45.000,00

Xarxa de Memòria i Prevenció
del Feixisme Mai Més

2.500,00

Assessorament en matèria de
discriminació
Projecte temporal d'atenció
integral i residencial a refugiats a
Sabadell anomenat TENDEROL
Projecte "Refugees Welcome
Sabadell"

2.500,00
40.000,00
5.000,00
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Col·legi d'Advocats de Sabadell

Col·laboració amb l'Oficina de
Drets Civils

3.600,00

Vallès Wilaia

Projecte Vacances en Pau

5.000,00

Programa de suport al moviment
veïnal

7.592,00

Democràcia
deliberativa

Federació d'associacions de
veïns de Sabadell

Intervenció
Comunitària i
Mediació

Transició
Energètica

Programa A-Porta

50.000,00

Fundació MAIN

Projecte CODIS
Convivència i diversitat (Pre ICI)

10.000,00

ADF SABADELL

Prevenció i lluita contra els
incendis forestals

10.000,00

Acció Social

El Rebost Solidari de Sabadell

Promoció
Econòmica

Fundació Secretariado Gitano
Associació Rialles Espectacles
Infantils i Juvenils

Cultura

Fundació Mirna Lacambra /
Xavier Gondolbeu
Fundació Privada Orquestra
Simfònica del Vallès

Coordinació en el camp de
distribució d’aliments a persones
en situació de pobresa o exclusió
derivats pels Serveis Socials de
l’Ajuntament
Programes “Accedecer y
Promociona”
Coorganització en les activitats
del centre de creació, producció i
exhibició la Sala Miguel
Hernández

Comerç

25.000,00

78.000,00

Escola d'Òpera

10.000,00

Activitats culturals a
desenvolupar durant l’any

12.000,00

Associació Juvenil Sona Jove

Festival Embassa’t

27.000,00

Joventuts Musicals

Temporada de Cambra i Música
al Saló

25.148,00

Fundació Bosch i Cardellach

Edició llibre

Conveni per a la promoció i
organització de l'esport municipal
en edat escolar
Conveni per a la promoció i
Unió Excursionista de Sabadell organització d’activitats al medi
natural
Unió de Comerciants del
Convenis Mercats
Mercat Central de Sabadell
Associació de Concessionaris
de llocs de venda del Mercat
Convenis Mercats
de la Creu Alta de Sabadell
Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sabadell

Esports

404.000,00

2.370,00
75.000,00

9.000,00
692.650,00
264.099,00

Sabadell Comerç Centre

Campament reial

12.600,00

Ca n’Oriac Comerç

APEU

20.000,00

Educació

Orquestra Simfònica del Vallès, Projecte A-Cordant. Curs 2020SAL
2021

24.000,00

Seguretat i
Civisme

Agrupación Bravo de
Voluntariós de Protección Civil
de Sabadell

12.000,00

Conveni amb voluntaris de
protecció Civil
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Article 10.- Publicitat i transparència
Amb l’objectiu d’assolir la màxima transparència en totes les dades, processos i
actuacions municipals relacionades amb l’activitat subvencional, es publicarà al Portal
de transparència municipal la informació següent:
•

Relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que es convoquin en cada
exercici econòmic, indicant l’objecte o finalitat, i la descripció de les condicions
per ser-ne beneficiari.

•

Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que es pretén assolir amb la
subvenció o ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat,
si s’escau.

•

Les subvencions i ajudes atorgades, amb independència del procediment, amb
indicació del seu import, objecte i beneficiaris (s’ha de preservar la identitat de
les persones físiques beneficiàries de subvencions i de ajudes públiques
atorgades en aquells casos que suposi revelació de dades personals d’especial
protecció i, en particular, per motius de vulnerabilitats social).

• La informació relativa al control financer de les subvencions i ajudes públiques
atorgades.
• La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les
subvencions i ajuts atorgats.
Article 11.- Administració electrònica
En el desenvolupament del Pla es vetllarà per incorporar l’administració electrònica en
tots els procediments que inclouen els expedients del Pla i alhora es vetllarà per oferir
formació a les entitats per facilitar-los l’accés a les noves eines, de manera que millorin
l’eficàcia i l’eficiència de les mateixes.
Article 12.- Entrada en vigor
Aquest pla entrarà en vigor quan l’aprovi el Ple Municipal i posteriorment la seva
vigència serà simultània a la dels pressupostos municipals dels anys de referència o
les seves possibles pròrrogues.
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