Ajuntament de Montgat
PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MONTGAT
L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora amb la societat més
propera, ha de promoure i estimular totes aquelles iniciatives de caràcter social, cultural i
esportives sorgides de la iniciativa col.lectiva. Cal posar les màximes facilitats perquè puguin
prosperar tots els projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un benefici i una
millora evident per la societat que els envolta.
La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita i mitjana dimensió, necessita
que les estructures comunitàries siguin solides i actives. Una situació que l'administració no pot
assolir des de la isolació, i per la qual, necessita de la complicitat del seu teixit social, dels
ciutadans i les ciutadanes; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que representen
les associacions i altres entitats no lucratives.
No obstant, la gestió de les subvencions necessita atendre's a exigències legislatives que afecten
la gestió de fons públics, com el principi d'estabilitat pressupostaria, i als actuals principis
inspiradors de l'actuació pública com són l'eficàcia, l'eficiència i la coordinació administrativa.
Per tot l’exposat, perquè la normativa vigent així ho recull i en compliment de les previsions de
l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les
administracions que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que
contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes dotacions
pressupostaries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts
de finançament.
Aquesta norma també estableix els principis que han de regir en la gestió de les subvencions, i
que són:
a)
b)
c)

Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

A banda de la prescripció jurídica, aquest Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de
Montgat ha de ser una eina útil que implementi veritables polítiques municipals de promoció del
capital social amb un fil conductor coherent amb les bases reguladores de l'atorgament i
l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Montgat, text que, en definitiva, és el marc
normatiu regulador en aquest municipi.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Montgat és un instrument de planificació. El
seu caràcter és programàtic, no normatiu.
Per millorar l'eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic
de Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ a l’aprovació de les subvencions.
1.- OBJECTIUS GENERALS
Els projectes o activitats subvencionables han de fomentar activitats d'interès públic que tinguin
com a finalitats generals:
•
•

Millorar la cohesió social del municipi i l'enriquiment social.
Promoure l'associacionisme i el voluntariat que potencii la riquesa d'actes d'interés general
al municipi.
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•
•
•
•
•
•

Desenvolupar programes estables i continuats d'interés general pel municipi.
Promoure projectes d'activitats que complementin la competéncia local.
Promoure un desenvolupament del municipi més sostenible.
Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
Fomentar la solidaritat i afavorir el civisme i la convivéncia ciutadana.
Potenciar el coneixement extern i la imatge del municipi.

A més a més de les finalitats generals, amb l'atorgament de les subvencions es pretén fomentar
projectes o activitats d'interés públic i social que tinguin els següents objectius específics per a
cada area subvencionable:
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
2.1.

Cooperació i Solidaritat

En matèria de cooperació i solidaritat s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies
de subvenció orientades a:
a) Objectius:
- Consolidar una política municipal de cooperació internacional i sensibilització en temes
humanitaris.
- Fomentar la cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona
necessitada d’ajuts d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.
- Impulsar la cooperació i la solidaritat exterior des de la perspectiva del compromís local amb
diferents vies de treball: estimulant la participació de les entitats locals de cooperació, implicant
les entitats de nouvinguts en projectes de cooperació i fent pedagogia a nivell local d’on van
a parar els recursos que es destinen en aquest àmbit.
- La sensibilització en vers les problemàtiques dels països en vies de desenvolupament o en
zones de conflictes bèl·lics o que han patit desastres naturals.
- La sensibilització en vers la situació de les dones en països amb conflictes violents.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques i/o
convocatòries corresponents.
- Entitats inscrites en el Registre de la Generalitat com a organitzacions no governamentals per
al Desenvolupament.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest
pla.
d) Finançament: Propi
e) Servei gestor: Servei d’Acció Social, Dona i Salut
2.2.

Promoció economica i comerç

a) Objectius:
- Promoure l’emprenedoria i la creació de noves empreses.
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- Dinamitzar el comerç urbà de proximitat.
- Millorar la difusió del teixit comercial i promoure el comerç de proximitat.
- Incentivar la qualitat I competitivitat del teixit empresarial de Montgat.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Les persones que compleixin els requisits establerts en les corresponents bases reguladores
específiques.
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques i/o
convocatòries corresponents.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest
Pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei de Promoció econòmica, comerç i consum.
2.3.

Ensenyament

En matèria d’educació s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
a) Objectius:
- Fomentar projectes i accions educatives en el marc de la Ciutat Educadora que promoguin la
formació de les persones al llarg de la vida i fomentin la igualtat d'oportunitats d'una manera
oberta i universal.
- Organitzar i dur a terme activitats que suposin un enriquiment de caràcter educatiu, d’interès
general i que redundin en benefici dels nens/es i joves de Montgat.
- Donar suport a la tasca de les entitats, associacions i centres educatius que treballen en
l'àmbit de la promoció de l’educació.
- Incentivar els projectes sortits de les AMPAs que donin un valor afegit al projecte educatiu de
cada centre o que puguin crear complicitats entre elles.
- Incentivar els projectes realitzats per les AMPAS i pels centres educatius que tinguin com a
finalitat educar per la conservació i la reutilització de llibres. Així com aquells projectes que
tinguin per objecte la creació o manteniment de projectes alternatius a la compra de llibres.
b) Col.lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
- Els ciutadans i ciutadanes que compleixin els requisits establerts en les corresponents bases
reguladores específiques i/o convocatorìes corresponents.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest
pla.
d) Finançament propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Ensenyament i Joventut.
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2.4.

Cultura

En matèria de cultura s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
a) Objectius:
- Afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de les festes populars i la cultura popular
i tradicional, a través de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu.
- Fomentar el caràcter intergerenacional de la cultura popular i incentivar aquelles activitats
dirigides a reforçar aquest aspecte.
- Potenciar la difusió i el coneixement del patrimoni cultural del poble, així com la seva
conservació i divulgació
- Fomentar la literatura i les arts.
- Incentivar els projectes i activitats que complementin la programació cultural pública.
b) Col.lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
- Persones fisiques que compleixin amb els requisits a les corresponents bases reguladores
especifiques o convocatories corresponents.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest
pla.
d) Finançament: propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Serveis gestor: Servei de Cultura, Festes.
2.5.

Joventut

En matèria de joventut, infància i adolescència s’establiran, durant el període de vigència del
Pla, línies de subvenció orientades a:
a)

Objectius:

- Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions a través dels canals de
participació.
- Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats juvenils que tenen per
objecte promocionar espais de lleure i oci per a joves, adolescents i infants.
- Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població
jove de Montgat.
- Promoure el treball dels valors en les activitats (igualtat, civisme, solidaritat, pau..)
- Promoure activitats socioeducatives en el lleure, adreçades a infants, adolescents i joves.
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b) Col·lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
- Persones fisiques que compleixin amb els requisits a les corresponents bases reguladores
especifiques o convocatories corresponents.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest
pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Ensenyament i Joventut
2.6.

Esports

En matèria d’esports s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
a) Objectius:
- Fomentar projectes i/o activitats que tinguin per finalitat la promoció i la pràctica de l’esport en
qualsevol de les seves vessants iniciació, competició i lleure.
- Promoure l’organització d’activitats i esdeveniments esportius.
- Promoure activitats de capacitació i formació en la gestió esportiva
- Promoure activitats esportives adreçades a persones a persones amb diversitat funcional.
- Promoure activitats per al manteniment i millora de la condició física adreçades a persones
adultes i col·lectius específics (gent gran, crònics, etc)
- Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora.
- Fomentar les relacions intergeneracionals a través de l’esport.
- Reconèixer als esportistes o als entitats que destaquin en les seves modalitats respectives.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Registre d’Entitats del Consell Català de l’Esport
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
- Esportistes que reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores específiques.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la
vigència d’aquest pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Esports

2.7.

Acció social i suport a les persones

En matèria d'acció social i suport a la família l'Ajuntament, durant el període de vigència del Pla,
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s’establiran línies de subvenció orientades a:
a) Objectius:
- Donar suport a projectes, programes o activitats que persegueixin beneficis socials col·lectius.
- Facilitar suport a col·lectius especialment vulnerables
- Promocionar l’envelliment actiu i saludable
- Col·laborar en la sensibilització de la població general al voltant de les problemàtiques
socials amb incidència al nostre municipi
- Fomentar i consolidar un tercer sector, estable i dinàmic, en l’àmbit local, amb la idea que
suposa una garantia per a la cohesió social i per l’assoliment d’objectius com són la igualtat
d’oportunitats, la integració, el treball comunitari i la convivència.
- Contribuir, a través d’ajudes individualitzades, a la prevenció i el tractament de situacions
de risc d’exclusió social i/o de desprotecció que puguin afectar a la població especialment
vulnerable
- Evitar situacions de pobresa energètica
- Facilitar suport a l’habitatge a traves de la subvencio de l’IBI.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Ciutadans que compleixin els requisits d’accés definits en cadascuna de les bases
reguladores específiques.
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES)
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la
vigència d’aquest pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Acció Social, Dona i Salut.

2.8.

Politiques d’igualtat

En matèria de polítiques d’igualtat s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de
subvenció orientades a:
a) Objectius:
- Promoure projectes que promoguin la igualtat d'oportunitats entre homes i dones
- Promoure projectes que treballen a favor de l’acceptació de la diversitat sexual.
- Sensibilitzar i impulsar projectes que tractin o incideixin en les problemàtiques de gènere i de
les derivades de la diversitat sexual
- Donar suport a les entitats del poble que treballin en consonància amb aquests objectius.
b) Col·lectius beneficiaris:
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- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la
vigència d’aquest pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Acció Social, Dona i Salut

2.9.

Salut Pública

En matèria de salut pública s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de
subvenció orientades a:
a) Objectius:
- Potenciar programes de sensibilització, prevenció i tractament de les addiccions, enteses en
sentit ampli.
- Presentar suport econòmic a les persones amb malalties cròniques que requereixen d'una
alimentació especial que desequilibra el seu pressupost.
- Promoure entre la població el coneixement de malalties cròniques i fomentar espais de
trobada entre persones que comparteixen un problema de salut física o psicològica amb la
finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació.
- Fomentar hàbits i la pràctica d’activitats saludables.
- Fomentar la tinença responsable d’animals domèstics
- Col·laborar en el control de les colònies de gats de carrer.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
- Ciutadans i ciutadanes que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores
específiques.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la
vigència d’aquest pla.
d) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
e) Servei gestor: Servei d’Acció Social, Dona i Salut
2.10.

Participació ciutadana

En matèria de convivència i participació ciutadana s’establiran, durant el període de vigència
del Pla, línies de subvenció orientades a:
a) Objectius:
- Promoure, dinamitzar i facilitar el funcionament de les associacions de veins i veïnes.
- Millorar la cohesió social i territorial impulsant la participació en les activitats promogudes en
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els diferents barris.
- Promoure les activitats socio-culturals i d’estímul de la participació ciutadana com element de
cohesió social i territorial.
- Col·laborar en l’impuls de projectes que explorin noves formes per millorar la convivència i la
participació ciutadana.
b) Col·lectius beneficiaris:
- Entitats inscrites en el registre d’Entitats Municipals l’objecte social de les quals es
correspongui amb el que estableixin les corresponents bases reguladores específiques.
c) Termini de consecució: Els objectius previstos es mantindran durant tota la
vigència d’aquest pla.
f) Finançament: Propi i/o transferències d’altres organismes publics.
d) Servei gestor: Servei de Cultura i Serveis de comunicació.
2.11.

Actuacions per pal·liar les situacions d’emergència o risc

Aquelles actuacions especifiques i extraordinàries per atendre necessitats urgents produïdes
per situacions d’emergència o risc.
Aquestes situacions de risc o emergència es concretaran mitjançant possibles convocatòries
successives per atendre aquestes necessitats.

3. SUBVENCIONS EN REGIM D'ADJUDICACIÓ DIRECTA
Atenent al principi de corresponsabilitat de la gestió pública i donat l'interès social i la singularitat
de la tasca realitzada per determinades entitats del nostre municipi, l'Ajuntament de Montgat
establirà, d'acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de
novembre, subvencions en règim d'adjudicació directa, contemplades nominalment en els
pressupostos municipals.
4. EFECTES
A partir de l'elaboració d'aquest Pla Estratègic de Subvencions s'ha anat perfilant el naixement
d'un context on va desapareixent la percepció de l'Ajuntament com a planificador de l'oci col.lectiu
o com a
expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el qué es comença a anomenar el
municipi relacional. Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova dimensió, on
les entitats conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un nou espai de
participació on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i prestació de serveis
locals.
La intenció d’aquest document es facilitar un dinamisme socioeconòmic a través de la pròpia
participació en els assumptes col·lectius. Una participació que no només serveix per facilitar la
prestació de determinats serveis o per legitimar determinades decisions, sinó, i sobretot, per
promocionar i incentivar determinades conductes i actituds ciutadanes.
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5. VIGÈNCIA
Aquest Pla sera vigent plurianual a partir de la seva aprovació com a primer document de
planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l'Ajuntament de Montgat. Per aquest
motiu, l'Ajuntament assumeix el comprimís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici de
qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

6.

FINANÇAMENT

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsions
pressupostaries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que,
eventualment, puguin comprometre les convocatories pertinents.

7. SUBVENCIONS PRESSUPOST 2020
Subvencions en règim de concurrència competitiva
Aplicació
21-231-48101
22-323-48200
22-323-48900
22-323-48300
22-323-48400
22-326-48200
21-311-48000
22-320-48300
21-231-48201
21-231-48200
41-241-47900
21-231-48900
23-330-48900
23-340-48900
22-337-48900
64-924-48900
41-241-47900
23-330-48300
64-924-48901

Descripció
Aportacions Fons de Solidaritat i Cooperació
Ajudes individualitzades Ensenyament
Aportacions a Entitats Ensenyament
Ajuts per projectes educatius als centres
Beques suport treball de recerca alumnes
Ajudes individualitzades Escola Bressol
Ajuts a malalts crònics
Ajuts escolarització
Ajudes suficiència Energètica
Ajuts Individualitzats Serveis Socials
Ajuts Covid (comerços)
Aportacions a Entitats Acció Social, polítiques de gènere i salut
Aportacions a Entitats Culturals
Ajuts a Esportistes i Entitats Esportives
Aportacions a Entitats Joventut
Aportacions a entitats Participació ciutadana
Aportacions altres empreses promoció econòmica
Beques i premis Cultura
Subvencions a projectes

Import 2020
5.000
10.000
3.000
22.000
2.500
5.500
2.500
7.500
38.196
302.657
46.000
27.500
15.000
23.000
1.000
15.000
12.500
3.000
500

Subvencions directes
Aplicació
21-311-48201
21-231-48102
41-4311-47900
21-231-48100

Descripció
[N] Conveni ABAM
[N] Subvenció Projecte Home
[N] Subvencions "Associació Comerços de Montgat"
[N] Aportacions al Fons Català de Cooperació

Import 2020
6.000
4.000
7.500
10.000

