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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019-2021
PREÀMBUL
L’activitat subvencionadora, que és una espècie dins el gènere de l’activitat de
foment, ha estat definida per la doctrina com a un instrument o mitjà per a
obtenir determinats resultats i aconseguir uns objectius concrets vinculats a la
satisfacció de necessitats públiques o d’interès general. Aquesta idea de
consecució d’objectius d’utilitat pública o interès social també es desprèn de
l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS) i dels articles 2 i 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), fent
referència aquests dos darrers preceptes a l’actuació administrativa en general
i a les subvencions en particular, respectivament. D’altra banda i tractant-se de
municipis, l’activitat de foment i, per tant, també l’activitat subvencionadora,
només es pot exercir dins l’àmbit de les competències municipals, tal i com
disposa l’article 5 del ROAS, circumstància que obliga a identificar el títol
atributiu de competència en cada matèria on es pretén projectar aquesta
activitat.
És dins d’aquest marc on ha de desplegar el seu paper el Pla Estratègic de
Subvencions, concebut per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS), pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
seu reglament (RGS) i per la doctrina del Tribunal Suprem com a aquell
document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i amb caràcter
previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i
efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els
costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de
seguiment i avaluació que permetin conèixer de forma continuada l’estat de la
situació.
El qualificatiu “estratègic”, unit a la regulació que del contingut del pla fan els
apartats 1 i 2 de l’article 12 del RGS, denota la necessitat que s’expressin, si
més no, a nivell general, algunes decisions transcendents per a l’assoliment
dels objectius i efectes fixats. Així, que el pla hagi d’abastar qualsevol
subvenció implica incloure les subvencions dineràries i les subvencions en
espècie. D’altra banda, que el pla constitueixi requisit previ al seu establiment
no només afecta a les que s’han de concedir pel procediment de concurrència,
sigui aquesta competitiva o no competitiva, sinó també a les subvencions que
han de quedar subjectes al procediment de concessió directa. Finalment, que
sigui previ a la regulació té una clara traducció, com diu l’article esmentat, en la
delimitació de les línies bàsiques de les bases reguladores, línies bàsiques que,
en la mesura que siguin extrapolables, també s’han d’aplicar a les subvencions
directes, doncs, per un cantó, l’única diferència entre aquestes i les que es
concedeixen en règim de concurrència és el procediment i, per l’altre, la
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resolució sobre la subvenció directa o el conveni instrumental que la canalitza
estan cridats per la LGS i pel RGS a exercir les funcions de bases reguladores.
A diferència de l’article 8.1 de la LGS, que es limita a assenyalar un contingut
genèric al Pla Estratègic de Subvencions, l’article 12 del RGS fa un exercici de
dissociació. Així, les lletres a) i d) de l’apartat 1 mantenen els termes generals
definitoris del pla i de la seva avaluació i les lletres b) i c) descendeixen al nivell
de les “línies de subvenció”, que constitueixen l’eix on pivota l’estructura del
pla, fins el punt que, conforme diu l’apartat 3 del mateix precepte, l’efectivitat
d’aquest queda “condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención”. És, doncs, a la “línia de subvenció” on s’han de concretar,
entre d’altres elements, els sectors als que s’adreça, els objectius i efectes que
es pretenen assolir, el termini necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les fonts de finançament –inclosa, si escau, l’aportació del propi
beneficiari–, el pla d’acció per a posar-la en marxa i els indicadors que permetin
fer el seguiment i avaluació.
Cal destacar que el contingut acabat d’exposar és comú per a les “línies de
subvenció” en règim de concurrència i per a les de concessió directa, per bé
que l’apartat 2 de l’article 12 del RGS permet que, per a aquestes últimes, el
contingut del pla es pugui reduir a l’elaboració d’una memòria explicativa dels
objectius, els costos i les fonts de finançament, opció aquesta que no s’acull.
Centrant l’anàlisi en el pla d’acció i, concretament, en “las líneas básicas que
deben contener las bases reguladoras de la concesión” (article 12.1.b.5º del
RGS), ni la LGS ni el RGS no aclareixen què s’ha d’entendre per línies
bàsiques. Tanmateix, la presa en consideració dels principis establerts a
l’article 8.3 de la LGS i una visió global del procediment de gestió de la
subvenció, permeten detectar tres aspectes clau que, alhora, tenen incidència
directa en la consecució dels efectes pretesos: la concessió, el cofinançament
del beneficiari i el pagament.
En quant al primer aspecte, el Pla Estratègic de Subvencions pot estimar que la
forma més òptima d’assolir un determinat efecte dins el termini previst és
fomentant la competència a través de la concurrència competitiva, és a dir,
“mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados” (article 22.1 de la LGS), de manera que, una vegada
esgotada la dotació econòmica de la convocatòria, quedin desestimades les
sol·licituds amb menor puntuació (articles 60 i 63 RGS). Fins i tot, en règim de
concurrència competitiva és possible que el pla valori no excloure cap sol·licitud
per tal de generalitzar l’acció subvencionadora, en quin supòsit pot optar pel
prorrateig de la dotació econòmica (article 22.1 in fine de la LGS), fórmula que
segueix respectant el mèrit que representa la puntuació obtinguda. Finalment,
el pla també pot acudir al règim de concurrència no competitiva quan es tracti
de dirigir l’atenció a objectius més universals. En resum, l’elecció del sistema
de concessió dins el règim de concurrència pot condicionar la consecució dels
objectius i els efectes pretesos, de manera que aquesta elecció esdevé un
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aspecte bàsic de la regulació. D’altra banda, tractant-se de subvencions
directes i, especialment, de les nominatives, el propi pla ha de ponderar les
circumstàncies concurrents per tal d’establir aquest altre procediment de
concessió.
Pel que fa al cofinançament del beneficiari, la seva rellevància la ressalta el
propi RGS quan, en el moment de referir-se a les aportacions públiques, també
esmenta “aquellas que, teniendo en cuenta el principio de complementariedad,
correspondan a los beneficiarios de la subvenciones”. Sens dubte, aquest
segon element també constitueix un aspecte bàsic de la regulació, tant de les
subvencions en règim de concurrència, com de les subvencions directes, doncs
el major o menor cofinançament que s’imposi al beneficiari pot condicionar la
consecució dels objectius i efectes, tant des del punt de vista substantiu com
temporal. Per tant, la definició de la subvenció com a aportació d’import cert o
com a percentatge del cost final té una importància cabdal.
L’obtenció dels resultats previstos en el pla té relació directa i immediata amb
l’execució d’allò que constitueix objecte de la subvenció, s’hagi concedit
aquesta en règim de concurrència o de forma directa. Tanmateix, poden existir
casos en què l’inici o la continuïtat de l’execució estiguin fortament condicionats
per l’entrega anticipada de la subvenció, especialment davant la insuficient o
relativa capacitat econòmica o financera del beneficiari. D’altra banda, aquesta
necessitat del beneficiari no pot fer desconèixer les exigències que imperen
sobre els actes de disposició dels fons públics i les seves garanties. Per
aquestes raons, el Pla Estratègic de Subvencions ha de tractar com a tercer
aspecte bàsic de la regulació les modalitats de pagament de la subvenció,
especialment l’anticipada, conjugant els diversos interessos en joc.
Finalment, no es pot formular el Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021
sense fer esment dels resultats de l’avaluació del pla precedent corresponent al
trienni 2016-2018, doncs aquests resultats han de formar part del contingut
conforme disposa l’article 12.1.d) del RGS.
Sobre la base de les anteriors consideracions i sense necessitat de transcriure
total o parcialment, llevat que sigui convenient per a la millor comprensió, els
conceptes o els preceptes continguts a la LGS, al RGS o al ROAS als quals
s’han d’entendre feta remissió en tot moment, s’elabora el present Pla
Estratègic de Subvencions 2019-2021.
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RESULTATS DE L’AVALUACIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIT DE SUBVENCIONS 2016-2018
L’article 2 del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018 va fixar objectius i
efectes estratègics en les següents matèries o àmbits temàtics:
A) Activitats econòmiques i comercials
B) Mobilitat i transport
C) Educació i lleure
D) Serveis socials
E) Protecció del medi ambient i desenvolupament sostenible
F) Cultura i patrimoni cultural
G) Esports
H) Cooperació al desenvolupament
I) Protecció civil
J) Participació ciutadana
K) Salut pública
L) Conservació i manteniment d’equipaments municipals
D’acord amb l’article 3 del mateix pla, els objectius i efectes estratègics fixats
en les matèries o àmbits temàtics referits es van traduir i concretar en diverses
línies de subvenció, cadascuna de les quals va disposar de la corresponent
fitxa representativa. El total de fitxes ascendí a 74, computant les 54 fitxes
inicialment aprovades el 25 de febrer de 2016 (números 1 a 54, ambdós
inclosos), més les incorporades en les successives modificacions del pla: 15
fitxes aprovades el 27 d’abril de 2017 (números 55 a 69, ambdós inclosos), 4
fitxes aprovades el 22 de juny de 2017 (números 70 a 73, ambdós inclosos) i 1
fitxa aprovada el 22 de febrer de 2018 (número 74). El 29 de novembre de
2018 es va modificar la fitxa número 33.
El passat 31 de desembre de 2018 va expirar la vigència del pla i els diversos
serveis gestors han elaborat els corresponents informes d’avaluació. Els
resultats d’aquesta avaluació, individualitzats per àmbits temàtics i fitxes, són
els que consten a l’Annex I, sobre la bases dels diferents informes emesos pels
serveis gestors de les subvencions i que es resumeixen en les següents
observacions:
•
•
•
•

8 línies de subvenció no van arribar a ser executades.
3 línies de subvenció no havien estat vinculades a cap àmbit temàtic.
7 línies de subvenció, amb independència de si es van executar o no i
de si estaven vinculades o no amb algun àmbit temàtic, no tenien
associats cap objectiu i/o efecte estratègic de l’article 2.
De les 66 línies de subvenció executades, en 61 s’ha pogut avaluar el
grau d’assoliment dels objectius i efectes estratègics (definits a l’article
2) i en totes els objectius i efectes concrets (definits a cada fitxa annex
de les diferents línies de subvenció). El resultat percentual ha estat el
següent:
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CONCRETS
DE CADA LÍNIA
EFECTES
OBJECTIUS
EFECTES
26 43% 35 53% 32 49%
24 40% 23 35% 24 36%
11 17%
8
12% 10 15%
61 100% 66 100% 66 100%

ESTRATÈGICS
ALT
GRAU
MITJÀ
D'ASSOLIMENT
BAIX

OBJECTIUS
27 44%
24 39%
10 17%
61 100%

TÍTOL I
OBJECTIUS I EFECTES
Article 1: 1.- S’entén per “objectiu estratègic” el propòsit o la finalitat que, per
ser primordial, significativa o rellevant, motiva l’acció subvencionadora.
2.- S’entén per “efecte estratègic” el resultat o impacte que s’espera obtenir
amb l’acció subvencionadora.
3.- S’entén per “subvenció” la disposició dinerària o en espècie que, reunint els
requisits exigits per a ser considerada com a tal, es fa a favor del beneficiari,
adopti la denominació específica de subvenció, ajut o qualsevol altra.

Article 2: Els objectius i efectes estratègics que es pretenen assolir durant el
període 2019-2021 són els següents:
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ÀMBITS TEMÀTICS PES 2019-2021
A)

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement
d’activitats econòmiques i comercials com a factor essencial
per a millorar l’economia local i generar ocupació
Donar suport al comerç urbà i de proximitat, minimitzar
l’impacte i posar mitjans al seu abast per tal que una vegada
finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible
el restabliment de la normalitat dels establiments comercials i
de serveis de proximitat del municipi en l’activitat econòmica i
OBJECTIUS comercials del municipi de Rubí.
Fomentar la supervivència econòmica dels establiments i
activitats del sector comercial i dels serveis de proximitat.
Donar suport econòmic al teixit empresarial i professional per
assegurar la seva continuïtat després del tancament forçat o
descens sobtat de l’activitat econòmica, provocat per la crisi
sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-2019 i fomentar
la supervivència econòmica de les activitats empresarials i
professionals.
Promoure l'ocupació de locals buits, dinamitzar les diferents
zones comercials de la ciutat, fomentar l'emprenedoria
comercial i fomentar el comerç urbà i de proximitat.
Millorar el comerç local potenciant els eixos comercials i el
comerç urbà de proximitat, i afavorint una oferta comercial de
qualitat

EFECTES

FITXES
A)1 A)2 A)3 A)4

A)5

A)6

A)1

A)2 A)4

Millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el sector
A)3
empresarial comercial de la ciutat
Minimitzar l’impacte de la crisi econòmica provocada per la
COVID-19 i permetre la supervivència dels petits negocis a la A)5
ciutat i millorar la seva competitivitat.
Reduir l'impacte dels danys econòmics en empreses i
professionals i, a l'haver-se vist afectats com a conseqüència
de la declaració d'estat d'alarma per a la gestió de l' COVID-19,
bé per tancament temporal o per minoració ostensible de la
A)6
seva activitat.
Assegurar la continuïtat del teixit empresarials i professional
del municipi.

6

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

B)

MOBILITAT I TRANSPORT

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
OBJECTIUS
d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
mitjans de transport col.lectiu pels seus múltiples beneficis.
EFECTES

C)

Proporcionar mitjans de transport col·lectiu i faciltar-ne l'accés
quan el desplaçament sigui necessari per motius laboral,
d'estudis o qualsevol altre.
EDUCACIÓ I LLEURE
contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al
llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta
educativa
Afavorir els projectes pedagògics de les escoles com a eina
fonamentals per al desenvolupament personal

Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
OBJECTIUS d'educació en el lleure.
Suport a les families en el procés educatiu dels alumnes
Fomentar l'esperit de recerca, despertar voccions per l'estudi i
la investigació
Incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres
escolars
Recolzar propostes que reforcin els lligams i l'afecció entre els
diversos agents que hi conflueixen.
Incrementar els recursos i les oportunitats per al
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el
suport a les famílies com a primer entorn de socialització

FITXES
B)1 B)2

B)1 B)2

FITXES
C)2 C)7
C)5 C)10
C)1 C)8 C)9
C)11 C)13
C)6
C)12
C)12
C)3 C)4
C)2 C)6 C)7

Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la
igualtat d'oportunitats
Propiciar la innovació pedagògica de les escoles
Generar sentiment de pertinença
Despertar l'interès dels joves cap a la recerca
Incentivar la investigació en els diferents àmbits del
coneixement
Promorue iniciativies, moviments i experiències en el temps
lliure d'infants i joves amb intencionalitat pedagògica fora del
currículum escolar i de l'àmbit familiar, facilitant-ne l'accés

C)1 C)8 C)9
C)11 C)13
C)5 C)10
C)3 C)4
C)12

D)

SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

FITXES
D)1 D)2
D)4 D)5
D)7 D)8
D)1 D)3
D)7 D)9

EFECTES

EFECTES

Aconseguir un major nivell de normalitzaicó, inclusió,
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa
Millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions socio
econòmiques desafavorides o de dependència
Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col·lectiva
en les situacions de vulnerabilitat.

C)12
C)11

D)3
D)6
D)9
D)6

D)2 D)4 D)5 D)9
D)8 D)9
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E)

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Conscienciar sobre l’estalvi i eficiència dels recursos naturals i
econòmics en els equipaments on l'Ajuntament tingui obligació
legal, contractual o per qualsevol altre motiu de satisfer els
consums.

Optimitzar pressupost en relació a la despesa de consum
d’energia, aigua potable i manteniment en els equipaments on
l'Ajuntament tingui l'obligació legal, contractual o per qualsevol
OBJECTIUS altre motiu de satisfer els consums.

EFECTES

F)

FITXES

E)1

Afavorir canvis culturals cap a patrons de consum més
sostenibles i que disminueixin la generació de residus.
Fomentar i impulsar la conservació de la biodiversitat i del
E)2
patrimoni natural.
Gestionar de forma sostenible els boscos i disminuir el risc
d’incendi.
Augment de la informació i conscienciació dels usuaris.
E)1
Reducció en anys consecutius del pressupost destinat a la
despesa del consum d’energia, aigua i manteniment.
Reduir l’impacte ambiental de l’activitat de la ciutat.
Augmentar l’oferta de productes i serveis dissenyats i elaborats
E)2
amb criteris d’economia verda.
Millorar el benestar de la ciutadania oferint espais naturals de
qualitat i segurs.
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

FITXES

Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure

F)1 F)2 F)3 F)5
F)8 F)9 F)10
F)11 F)12 F)13
F)14 F)15

OBJECTIUS Fomentar la preservació, la creació, i l'acreixement de les
diverses manifestacions culturals artísituqes i no artístiques,
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l'oferta

F)1 F)2 F)3 F)4
F)5 F)6 F)7 F)8
F)9 F)10 F)11
F)12 F)13 F)14
F)15

preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat catalogat

F)4 F)6 F)12

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

F)1 F)2 F)3 F)5
F)7 F)8 F)9
F)10 F)11 F)12
F)13 F)14 F)15

Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el
sentiment de pertinença

F)1 F)2 F)3 F)4
F)5 F)6 F)7 F)8
F)9 F)10 F)11
F)12 F)13 F)14
F)15

ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural catalogat

F)4 F)6 F)12

EFECTES

8

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

G)
OBJECTIUS
EFECTES

H)

ESPORTS

FITXES

Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.

G)1 G)2 G)3
G)4 G)5 G)6

Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.
Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos
COOPERACIÓ I DRETS HUMANS
Millorar el nivell de compliment dels Drets Universals.

Millorar la governança i el poder locals dels països amb baix
IDH
Millorar el desenvolupament econòmic local dels països amb
baix IDH
OBJECTIUS
Protecció del Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic als
països amb baix IDH
Generar conciencia crítica sobre la realitat mundial a la
población de Rubí
Contribuir a l'èxit dels processos i els models de
desenvolupament dels països empobrits
Millorar l’accés a les necessitats bàsiques

EFECTES

I)

Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les
Entitats locals
Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis amb
baix IDH
Millorar el nivel de protecció del medi ambient als països amb
baix IDH
Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí

FITXES
H)1 H)3 H)4
H)5
H)3
H)3
H)3
H)2 H)3
H)5
H)1 H)3 H)4
H)5
H)1 H)3
H)1 H)3
H)1 H)3
H)1 H)2 H)3

Enfortit a les Entitats locals que realitzen accions de
sensibilització envers al compliment dels drets humans i a la
justicia global.

H)2 H)3

PROTECCIÓ CIVIL

FITXES

OBJECTIUS Promoure el voluntariat de protecció civil i defensa forestal

EFECTES

G)1 G)2 G)3
G)4 G)5 G)6

I)1

Implicar el vountariat amb la finalitat d'obtenir una col·laboraicó
eficaç i ordenada que siguinifqui una ajuda i contribució reals a I)1
les tasques de protecció civil i defensa forestal
Incrementar el nombre de voluntaris de protecció civil i defensa
I)1
fortestal
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J)

SUPORT A ENTITATS
Enfortir el teixit associatiu i contribuir al seu finançament
perquè disposin de més recursos per als seus projectes i
activitats
OBJECTIUS Donar suport i acompanyament a les entitats per fomentar la
seva creació, enfortir-les i visibilitzar-les
Donar suport i acompanyament a les activitats de les entitats
del REC que dinamitzen determinats col·lectius socials
Augmentar els recursos de les entitats per als seus projectes i
activitats de dinamització social, cultural i esportiva
EFECTES

J)1 J)2
J)5
J)3 J)4
J)5

Incrementar el nombre d'entitats ciutadanes i agumentar la
seva solidesa viabilitat i corresponsabilitat.

J)1 J)2

SALUT PÚBLICA
Contribuir a promoure hàbits i estils de vida saludables en la
ciutadania
OBJECTIUS
Donar suport sociosanitari a malalts crònics i a les seves
famílies.
Prevenir malalties associades a estils de vida poc saludables

L)

J)3 J)4

Incrementar el nombre d'activitats de les entitats del REC que
dinamitzen determinats col·lectius socials i incrementar el seu
impacte a la societat

K)

EFECTES

FITXES

Millorar la salut de la ciutadania de Rubí
Millorar la qualitat de vida dels malalts crònics i les seves
famílies
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

FITXES
K)1

K)1

FITXES

Garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora
OBJECTIUS dels equipaments de la ciutat de Rubí gestionats per tercers i
L)1 L)2 L)3
que ofereixen serveis d’interès públic.
EFECTES

Mantenir els equipaments municipals en condicions aptes per a
la seva utilització, especialment aquells sotmesos a un ús
L)1 L)2 L)3
intensiu

M)

TINENÇA D'ANIMALS

FITXES

Promocionar la cura i la protecció dels animals.
OBJECTIUS

EFECTES

Promocionar la convivència entre animals i persones
Tenir cura, defensar i protegir als animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
Millorar el benestar dels animals de companyia i fomentar la
responsabilitat dels seus propietaris.
Evitar la proliferació descontrolada dels animals de companyia
(esterilització)
Aconseguir una ciutat més cívica i neta

M)1

M)1

10

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

Article 3: Els anteriors objectius i efectes estratègics es tradueixen i concreten
a les diverses línies de subvenció que s’adjunten com a fitxes annexes, les
quals s’han relacionat a l’article anterior per a cada àmbit temàtic.

TÍTOL II
TIPUS DE SUBVENCIÓ
Article 4: El present pla afecta a les subvencions dineràries i a les subvencions
en espècie.

Article 5: 1.- La subvenció en espècie consisteix en l’adquisició per part de
l’Ajuntament de Rubí de béns, drets o serveis amb la finalitat única d’entregarlos al beneficiari, que els patrimonialitza en profit i benefici d’allò que li és propi
o que li reporta una utilitat exclusiva.
2.- No es considera subvenció en espècie l’adquisició de béns, drets o serveis
quan la titularitat o la utilitat d’allò a què es destinen correspon també a
l’Ajuntament de Rubí.

Article 6: A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa es fa
esment del tipus de subvenció a concedir, tenint en compte la seva idoneïtat
per a l’assoliment dels efectes esperats.

TÍTOL III
ASPECTES BÀSICS DE LA REGULACIÓ
CAPÍTOL I) PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 7: 1.- Les subvencions podran concedir-se en règim de concurrència o
de forma directa.
2.- Dins el règim de concurrència es distingeix entre la competitiva i la no
competitiva.

Article 8: 1.- En el règim de concurrència competitiva l’atorgament es basarà
en la comparació de les sol·licituds conforme a criteris de valoració, recollits a
les bases reguladores, que permetin establir una prelació entre elles per a
l’adjudicació ordenada de les subvencions dineràries i de les subvencions en
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espècie. La valoració serà selectiva quan les bases prevegin un llindar mínim
de puntuació.
2.- La puntuació corresponent a cada criteri, que podrà ser fixa o màxima,
s’expressarà a les bases o, en el seu defecte, a la convocatòria.
3.- El crèdit consignat a la convocatòria per a les subvencions dineràries serà
prorratejat en atenció a la puntuació obtinguda i amb el límit màxim de l’ import
sol·licitat, quan les bases reguladores contemplin aquest sistema per a eliminar
els efectes de la prelació i permetre que tots els sol·licitants que reuneixin els
requisits exigits siguin beneficiaris.
4.- Les bases reguladores podran també contemplar el sistema de prorrateig
per a les subvencions en espècie, tant si es tracta de béns, drets o serveis
adquirits abans de la convocatòria, com del crèdit consignat a la mateixa per a
les adquisicions que s’hagin de fer amb posterioritat.
5.- En tots els casos, les bases concretaran els mètodes de quantificació de la
subvenció dinerària o d’assignació de la subvenció en espècie.

Article 9: 1.- En el règim de concurrència no competitiva l’atorgament no es
basarà en la comparació valorativa, doncs l’adquisició de la condició de
beneficiari d’un sol·licitant és independent de la dels altres.
2.- La prelació resultarà de factors no competitius, com l’ordre cronològic, la
concurrència de determinada situació o d’altres anàlegs.
3.- Les bases reguladores concretaran els mètodes de quantificació de la
subvenció dinerària o d’assignació de la subvenció en espècie.

Article 10: 1.- Les subvencions directes nominatives pressuposen la valoració
favorable d’allò que constitueix el seu objecte per a la consecució dels efectes
pretesos.
2.- Aquestes subvencions, quan siguin de tipus dinerari, es consignaran al
pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte de la subvenció i la
quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.
3.- Quan es tracti de subvencions en espècie pendents d’adquirir, també es
consignarà al pressupost municipal el beneficiari, l’objecte de la subvenció i el
valor o preu màxim de l’adquisició del bé, dret o servei.

Article 11: Les subvencions directes excepcionals es podran concedir quan
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o d’altre tipus
que dificultin acudir al procediment de concurrència, essent insuficient a
12
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aquests efectes la simple invocació genèrica de l’existència de dificultats o
destacar les característiques d’allò que constitueix objecte de subvenció.

Article 12: 1.- A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa
s’opta per un procediment o altre en funció de la seva adequació per a la
consecució dels efectes esperats.
2.- Tractant-se de subvencions directes excepcionals, el contingut de les fitxes
podrà limitar-se, quan s’escaigui, als objectius, els costos previsibles de
realització i les fonts de finançament.

CAPÍTOL II) PRINCIPI DE COMPLEMENTARIETAT: COFINANÇAMENT DEL
BENEFICIARI
Article 13: Les bases reguladores definiran la subvenció dinerària o en espècie
com a aportació d’import cert o com a percentatge del cost final.

Article 14: Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració d’aportació
d’import cert, serà de compte i càrrec del beneficiari la diferència de
finançament necessari per a la total execució d’allò que constitueix el seu
objecte.

Article 15: Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració de
percentatge del cost final d’allò que constitueix el seu objecte, les bases
reguladores establiran el percentatge que ha d’assumir el beneficiari, el qual
no serà inferior, normalment, al 50 per cent, per bé que es poden valorar
circumstàncies concurrents que justifiquin l’establiment d’un altre menor al seu
càrrec.

Article 16: El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a
les subvencions directes, tant les nominatives com les excepcionals, per bé que
serà a la resolució o al conveni on s’expressaran les corresponents condicions.

Article 17: A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa
consta una de les dues opcions, tenint en compte la que millor respon a
l’assoliment dels efectes esperats.
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CAPÍTOL III) MODALITATS DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Article 18: Les subvencions dineràries i les subvencions en espècie seran
prepagables o postpagables, segons estableixi les bases reguladores.

Article 19: 1.- És subvenció prepagable aquella en què l’entrega al beneficiari
es realitza de forma anticipada a la justificació.
2.- L’entrega anticipada pot afectar a la totalitat de la subvenció o a una part,
segons estableixi les bases reguladores.
3.- Per a efectuar l’entrega anticipada, total o parcial, sense la constitució de
garantia per part del beneficiari, caldrà que es compleixin els requisits fixats a
les bases per a la seva dispensa. Aquests requisits es fonamentaran en alguna
de les següents circumstàncies:
a) L’escàs import de la subvenció dinerària o del valor o preu
d’adquisició de la subvenció en espècie.
b) Les condicions de solvència econòmica, financera, tècnica o
professional del beneficiari que permetin assegurar raonablement
l’execució d’allò que constitueix objecte de la subvenció i el compliment
de la resta d’obligacions que són al seu càrrec.

Article 20: 1.- És subvenció postpagable aquella en què l’entrega al beneficiari
es realitza després de la justificació.
2.- Les bases reguladores poden establir entregues a compte, és a dir,
entregues fraccionades que responen al ritme de l’execució i justificació d’allò
que constitueix objecte de subvenció.

Article 21: El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a
les subvencions directes, tant les nominatives com les excepcionals, per bé que
serà a la resolució o al conveni on s’expressaran les corresponents condicions.

Article 22: A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa s’opta
pel prepagament o pel postpagament segons el que es considera més apropiat
per a l’assoliment dels efectes esperats.
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TÍTOL IV
VIGÈNCIA I EFECTIVITAT DEL PLA
Article 23: 1.- La vigència del pla s’estén des de l’1 de gener de 2019 fins el 31
de desembre de 2021.
2.- L’anterior no exclou que les línies de subvenció puguin definir un termini
d’execució inferior o vinculat a cursos o temporades.

Article 24: 1.- Aquest Pla Estratègic de Subvencions no crea drets ni
obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de
les línies de subvenció, sempre limitada a les disponibilitats pressupostàries de
cada exercici.
2.- L’anterior s’entén sense perjudici de les adaptacions que calgui fer en funció
del resultat de l’avaluació que, conforme als indicadors i amb la periodicitat
previstos a cada línia de subvenció, s’haurà de fer per a conèixer l’estat de la
situació i els progressos aconseguits en el compliment.
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RESULTAT DE L’AVALUACIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2018

ANNEX I

A) ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

1

SUPORT A LA INSTAL∙LACIÓ DE NOVES
EMPRESES

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement
Millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el
d'activitats econòmiques com a factor essencial per a
sector empresarial de la ciutat
millorar l'economia local i generar ocupació

No executada No executada No executada No executada

2

SUBVENCIÓ MILLORS PROJECTES
EMPRESARIALS

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement Aconseguir que es generin noves iniciatives empresarials i
d'activitats econòmiques i comercials com a factor essencial comercials, acompanyar les persones emprenedores per tal
per a millorar l'economia local i generar ocupació
que facin realitat el seu projecte

No executada No executada No executada No executada

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement Aconseguir que es generin noves iniciatives empresarials i
d’activitats econòmiques i comercials com a factor essencial comercials acompanyar les persones emprenedores per tal
que facin realitata el seu projecte.
per a millorar l’economia local i generar ocupació

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

ALT

ALT

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement
d’activitats
Millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el
econòmiques i comercials com a factor essencial per a
sector empresarial comercial de la ciutat
millorar
l’economia local i generar ocupació

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Conveni servei transport Castellbisbal ‐
6
Rubí

Treballar per la qualitat de la ciutat, fent‐la més sostenible i
accessible, potenciar el transport públic.

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
d’estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
mitjans de transport col∙lectiu pels seus múltiples beneficis.

No executada no executada

no executada

no executada

AJUDES ALS ALUMNES DE L'INSTITUT JV
7
FOIX PER AL TRANSPORT

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
Proporcionar mitjans de transport col∙lectiu i facilitar‐ne
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
l'accés quan el desplaçament sigui necessari per motius
d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
laborals, d'estudis o qualsevol altre.
mitjans de tranpsort col∙lectiu pels seus múltiples beneficis.

ALT

ALT

ALT

ALT

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
Proporcionar mitjans de transport col∙lectiu i facilitar‐ne
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
l'accés quan el desplaçament sigui necessari per motius
d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
laborals, d'estudis o qualsevol altre.
mitjans de tranpsort col∙lectiu pels seus múltiples beneficis.

ALT

ALT

ALT

MITJÀ

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
Proporcionar mitjans de transport col∙lectiu i facilitar‐ne
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
l'accés quan el desplaçament sigui necessari per motius
d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
laborals, d'estudis o qualsevol altre.
mitjans de tranpsort col∙lectiu pels seus múltiples beneficis.

ALT

ALT

ALT

ALT

MILLORS INICIATIVES COMERCIALS DE
3 NOVA IMPLANTACIÓ EN EL MUNICIPI DE
RUBÍ

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement
d’activitats
Millorar el comerç local potenciant els eixos comercials i el
SUPORT DELS CENTRES COMERCIALS A CEL
comerç urbà de proximitat, i afavorint una oferta comercial
4
econòmiques i comercials com a factor essencial per a
OBERT
de qualitat
millorar
l’economia local i generar ocupació

5

IMPULS ACTIVITAT EMPRESARIAL EN EL
MUNICIPI DE RUBÍ. MODALITAT COMERÇ

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

B) EN MATÈRIA DE MOBILITAT I TRANSPORT

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

SUPORT AL TRANSPORT ESCOLAR DELS
16 INFANTS I ADOLESCENTS/ACCIONS DE
SUPORT A LES FAMILIES

65

MINORAR EL COST DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR ALS ALUMNES A
L'ESCOLA JOAN MARAGALL I A L'INSTITUT
JV FOIX
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ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)
8

AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS
DESPRÉS DE LA ESO

FACILITAR L'ACCÉS ALS INFANTS ALS
CASALS D'ESTIU
SUBVENCIÓ A INFANTS AMB MENYS
11 RECURSOS ECONÒMICS PER REBRE REPÀS
ESCOLAR

C) EDUCACIÓ I LLEURE

10

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA
Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
d'educació en el lleure.
Estendre a la població les ofertes educatives no obligatòries i
les d'educació en el lleure.
contribuir al creixement i desenvolupament de les persones
al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta
educativa

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

incrementar les opcions d'accés a l'educació, el lleure i la
igualtat d'oportunitats.

ALT

ALT

ALT

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

MITJÀ

ALT

MITJÀ

Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la
MITJÀ
igualtat d'oportunitats
incrementar els recursos i les oportunitats per al
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el MITJÀ
suport a les famílies com a primer entorn de socialització.

12

PROMOCIÓ DE LA DANSA TRADICIONAL A
LES ESCOLES

Recolzar propostes que reforcin els lligams i l'afecció entre
els diversos agents que hi conflueixen.

Generar sentiment de pertinença

ALT

ALT

MITJÀ

ALT

13

AJUTS A LES CELEBRACIONS DE LES
ESCOLES

Recolzar propostes que reforcin els lligams i l'afecció entre
els diversos agents que hi conflueixen.

Generar sentiment de pertinença

ALT

ALT

MITJÀ

ALT

14

AFAVORIR ELS PROJECTES PEDAGÒGICS DE Afavorir els projectes pedagògics de les escoles com a eina
LES ESCOLES
fonamentals per al desenvolupament personal

Propiciar la innovació pedagògica de les escoles.

ALT

MITJÀ

ALT

MITJÀ

15

AJUT A INFANTS QUE PARTICIPEN
D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU

Promorue iniciativies, moviments i experiències en el temps
Estendre a la població les ofertee educatives no obligatòries
lliure d'infants i joves amb intencionalitat pedagògica fora del BAIX
i les d'educació en el lleure.
currículum escolar

BAIX

MITJÀ

MITJÀ

69

SUPORT A L'ACCÉS ALS RECURSOS
PEDAGÒGICS

cap

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

FACILITAR ALS ALUMNES DE LES ESCOLES
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
70 PÚBLIQUES DE RUBÍ I DE L'ESCOLA
D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA PARTICIPACIÓ A
LES ACTIVITATS DE LA GUIA D'EDUCACIÓ
71

AJUTS PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES
MUNICIPALS DE MÚSICA I ART

72

TERÀPIES ESPECÍFIQUES A INFANTS AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

incrementar els recursos i les oportunitats per al
no es pot
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el
valorar
suport a les famílies com a primer entorn de socialització.

contribuir al creixement i desenvolupament de les persones incrementar els recursos i les oportunitats per al
al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el ALT
suport a les famílies com a primer entorn de socialització.
educativa
Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
d'educació en el lleure.
Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
d'educació en el lleure.

incrementar les opcions d'accés a l'educació, el lleure i la
igualtat d'oportunitats.

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

incrementar les opcions d'accés a l'educació, el lleure i la
igualtat d'oportunitats.

ALT

ALT

ALT

ALT
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ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

D) SERVEIS SOCIALS

17 AJUTS A L'HABITATGE

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Incrementar les opcions d'accés a l'habitatge.

ALT

ALT

ALT

ALT

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa

ALT

ALT

ALT

ALT

18

FOMENTAR L'ESPORT PER A PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

20

SEGUIMENT DELS MENORS EN SITUACIÓ DE Garantir la cohesió social promovent la convivència,
RISC I/O DESAMPARAMENT
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col∙lectiva ALT
en les situacions de vulnerabilitat.

ALT

ALT

ALT

21

SEGUIMENT I SUPORT DE LES RELACIONS
PARENTALS

cap

MITJÀ

no es pot
valorar

MITJÀ

MITJÀ

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

ALT

ALT

ALT

ALT

Millorar l'autonomia personal i l'atencióen situacions
econòmiques desfavorides od e dependència.

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

AJUTS PER PAGAMENT DE L'IBI PER A
51 PERSONES FÍSIQUES AMB ESCASSA
CAPACITAT ECONÒMICA
58

SUPORT A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT I/O EXCLUSIÓ SOCIAL

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

SUPORT A L'ALIMENTACIÓ INFANTIL DE LES
Garantir la cohesió social promovent la convivència,
59 FAMÍLIES EN SIUTACIÓ DE VULNERABILITAT
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
I/O EXCLUSIÓ SOCIAL

Millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions socio
econòmiques desfavorides i de dependència.
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa
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60

SUPORT A LES PERSONES AMB ESPECIAL
NECESSITAT D'INSERCIÓ SOCIAL

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col∙lectiva MITJÀ
en les situacions de vulnerabilitat.

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa

D) SERVEIS SOCIALS

61 SUPORT A PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL

SUPORT A PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL
62 ADREÇATS A PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col∙lectiva
en les situacions de vulnerabilitat.
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa.

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col∙lectiva
en les situacions de vulnerabilitat.
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió
convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa.

63

SUPORT A PROJECTES DE SUPORT A LA
INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

64

SUPORT AL PROJECTE DE REBOST
D'ALIMENTS

Garantir la cohesió social promovent la convivència,
l'autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom

Millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions socio
econòmiques desfavorides i de dependència.

ALT

ALT

ALT

ALT

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

ALT

ALT

MITJÀ‐ALT

MITJÀ‐ALT

no es pot
valorar

no es pot
valorar

MITJÀ

MITJÀ

E) EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DEL
MEDI AMBIENT I
DESENVOLUPAME
NT SOSTENIBLE

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

SUPORT A L'ESTALVI ENERGÈTIC I D'AIGUA
Potenciar i consolidar la cultura de l'estalvi i l'eficiència
22 POTABLE EN DETERMINATS EQUIPAMENTS
energètica en la utilització dels equpaments municipals per
DEL TERME MUNICIPAL DE RUBÍ
tal de generar estalvi en el consum energètic i d'aigua.
Protecció i defensa del Medi Ambient i
cap
66
Territori

Limitar la incidència dels factors desencadenants d'exclusió
social així com augmentar la capacitat de resposta col∙lectiva
en les situacions de vulnerabilitat.

Reduir l'impacte mediambiental de l'activitat de la ciutat i
agumentar l'eficiència en el consum energètic i d'aigua dels
equipaments municipals.
cap
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ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

23

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Suport a activitats d’espectacles infantils en
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
temps de lleure
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

24

Suport a activitats de creació i difusió
literària.

F) CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

25

26

Suport a activitats de cultura popular i
tradicional andalusa

Suport a activitats de difusió i conservació
del patrimoni històric local.

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

ALT

MITJÀ

ALT

MITJÀ

BAIX

BAIX

MITJÀ

BAIX

MITJÀ

MITJÀ

ALT

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

ALT

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat
catalogat
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural
catalogat.
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Suport a activitats de promoció i difusió de Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
27 la cultura popular i tradicional de la resta
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
d’Espanya
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
Suport a la custòdia i difusió d’elements del com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
28 patrimoni cultural local de propietat
municipal al llarg del territori
Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat
Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural
catalogat
catalogat.
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Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
Suport a la millora i manteniments
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
29 d’elements patrimonials locals propietat de satisfactori en l’oferta
l’Ajuntament de Rubí cedits a tercers.
Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat
Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural
catalogat
catalogat.
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

30

Suport a programacions i jornades
d’activitats musicals.

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta

F) CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

31

32

Suport a activitats de cultura popular i
tradicional catalana

33

Suport a Fires i Festivals de cultura amb
projecció de ciutat

34

Suport a activitats de creació i difusió
vinculades amb la imatge.

ALT

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

ALT

MITJÀ

ALT

ALT

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat
catalogat

ALT

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

ALT

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

ALT

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
Suport a activitats de creació i difusió de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
arts escèniques
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

No executada No executada No executada No executada

No executada No executada No executada No executada

Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural
catalogat.
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Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

F) CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

35

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
Suport a activitats de promoció i difusió de
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
la cultura popular i tradicional catalana
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

36

Suport a la difusió i promoció del
col∙leccionisme

Suport a manifestacions artístiques
rellevants

MITJÀ

MITJÀ

ALT

MITJÀ

BAIX

MITJÀ

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

AJUTS A FAMILIES AMB DIFICULTATS
ECONÒMIQUES PER FACILITAR QUE ELS
Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport
38 INFANTS I JOVES EN EDAT ESCOLAR
PUGUIN ACCEDIR I MANTENIR L'ACTIVITAT
ESPORTIVA

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

ALT

ALT

ALT

ALT

AJUTS PER A LA PRÀCITICA ESPORTIVA PER
Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport
ACTIVITATS DE CARÀCTER PUNTUAL

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

ALT

ALT

ALT

ALT

AJUTS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
D'ENTITAT ESPORTIVES INSCRITES AL REC
Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport
41
MUNICIPAL PER PROGRAMES O PROJECTES
DE TEMPORADA ESPORTIVA O ANUALS

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

ALT

ALT

ALT

ALT

Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

Estimular la participació i facilitar l'accés a l'esport

Augmentar el nivell de la pràctica esportiva i 'activitat física
entre grups socials i poblacionals diversos

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

39

G) ESPORTS

MITJÀ

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

Assolir el màxim grau satisfactori en l’oferta cultural i el
Fomentar la preservació, la creació i l’acreixement de les
diverses manifestacions culturals artístiques i no artístiques, sentiment de pertinença.
com també la seva difusió i consum, assolint un grau
satisfactori en l’oferta
Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura i el lleure.

37

Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural

AJUTS PER POTENCIAR LA PRÀCTICA
ESPORTIVA DE TEMPORADA O PUNTUAL
40 AMB UN ALT IMPACTE O DEMANDA EN
L'ESPORT LOCAL DE RUBÍ I LA SEVA
PROTECCIÓ EXTERIOR

POTENCIAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS
43 INFATS I JOVES EN EL PROGRAMA JOCS
ESPORTIUS ESCOLARS A RUBÍ
AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ DE
67 PROGRAMES ESPORTIUS PUNTUALS DE
CARÀCTER EXCEPCIONAL

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA
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H) COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Projectar la ciutat i enfortir les relacions externes de
col∙laboració.

Millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte
de la política de cooperació internacional i agermanaments

No
executadda

No
executadda

No
executadda

No
executadda

Millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte
de la política de cooperació internacional i agermanaments

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

44

SUPORT ALS PROJECTES AMB CIUTATS
AGERMANADES

46

PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ
La defensa de la pau, dels drets humans i de la democràcia
PER LA PAU
Contribuir a l'èxit dels processosi els models de
desenvolupament dels països empobrits
La lluita contra la pobresa i les desigualtats
La millora de l'accés a la sanitat, l'educació i l'aigua

generar creixement econòmic i sostenible
Millorar les condicions de vida de les persones

56 SUPORT CAMPANYES D'EMERGÈNCIA…

L'Acció humanitària i d'emergència

Pal∙liar necessitats bàsiques en situacions d'urgència

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

57 APORTACIÓ ENTITAT COL.LABORADORA…

Contribuir a l'èxit dels processosi els models de
desenvolupament dels països empobrits

Millorar les condicions de vida de les persones

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Promoure el voluntariat de PC

Implicar el voluntariat amb la finalitat d'obtenir una
col∙laboració eficaç i ordenada que signifiqui una ajuda i
contribució reals a les tasques de protecció civil

ALT

ALT

ALT

ALT

no es pot
valorar

no es pot
valorar

BAIX

BAIX

47 PROJECTES DE COOPERACIÓ

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

I) PROTECCIÓ CIVIL

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

48 Associació de voluntaris de Protecció Civil

generar progrés i igualtat social

Incrementar el nombre de voluntaris de protecció civil
49

Serveis preventius d'assistència sanitària en
CAP
esdeveniments públics (Creu Roja)

CAP
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QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania
lliure i responsable

Incrementar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir
generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa,
viabilitat i corresponsabilitat

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

52 Premis al civisme

Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania
lliure i responsable i un govern en xarxa

incrementar el nombre de xarxes de ciutadans i aconseguir
generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa,
viabilitat i corresponsabilitat

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

Suport econòmic a les despeses en
53 subministraments i lloguer d'immobles de
les entitats veïnals

Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania
lliure i responsable i un govern en xarxa

incrementar el nombre de xarxes de ciutadans i aconseguir
generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa,
viabilitat i corresponsabilitat

BAIX

BAIX

MITJÀ

MITJÀ

54

Activitats de dinamització cultural i socials
dels barris

Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania
lliure i responsable i un govern en xarxa

incrementar el nombre de xarxes de ciutadans i aconseguir
generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa,
viabilitat i corresponsabilitat

BAIX

BAIX

ALT

ALT

55

FOMENT COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ
ACTIVA DE LA GENT GRAN

Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania
lliure i responsable

Incrementar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir
generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa,
viabilitat i corresponsabilitat

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

68

Suport a espais d'emmagatzematge per a
entitats i associacions

cap

cap

No executada No executada No executada No executada

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Contribuir a promoure hàbits i estils de vida saludables en la
ciutadania.
contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones
Donar suport sociosanitari a malats crònics i a les seves
famílies

BAIX

BAIX

BAIX

BAIX

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

Mantenir els equipaments municipals en condicions aptes
per a la seva utilització, especialment aquells sotmesos a un
ús intensiu.

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

MITJÀ

ALT

ALT

ALT

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

J) PARTICIPACIÓ CIUTADANA

45

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES
EN ELS DIFERENTS ÀMBITS DE LA CIUTAT

K) SALUT
PÚBLICA

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

19

ACCIONS PER TAL DE MILLORAR LA SALUT
DE LA CIUTADANIA DE RUBÍ

L) EN MATÈRIA DE
CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT
D'EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

PETIT MANTENIMENT DELS CENTRES
Garantir la conservació i manteniment dels equipaments
9 PÚBLICS EDUCATIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL
municipals gestionats per tercers
I PRIMÀRIA

42

AJUTS PER MILLORAR LA VIGILÀNCIA, EL
CONTROL EL MANTENIMENT I LES ACCIONS Garantir la conservació i manteniment dels equipaments
municipals gestionats per tercers
DE MILLORA DE LES INSTAL∙LACIONS
ESPORTIVES DE LA CIUTAT

Mantenir els equipaments municipals en condicions ptes per
a la seva utilització, especialment aquells sotmesos a un ús
ALT
intensiu

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019-2021
Pàgina 16.9

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2018

ANNEX I

CAP

ASSOLIMENT
EFECTES
ESTRATÈGICS

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
FITXA

QUINS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DESENVOLUPA

QUINS EFECTES ESTRATÈGICS VOL ACONSEGUIR?

ASSOLIMENT
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

AJUTS PER AL PAGAMENT DE L'IBI
50 D'IMMOBLES INCLOSOS EN EL PATRIMONI
DE RUBÍ

CAP

CAP

No executada No executada No executada No executada

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DEL
73 FUNCIONAMENT GENERAL DE LES AMPA
EN CASOS D'ESPECIALS DIFICULTATS

CAP

CAP

no es pot
valorar

no es pot
valorar

BAIX

BAIX

ACCIONS I ACTIVITATS ENCAMINADES A LA
74 PROTECCIÓ I BENESTAR DELS ANIMALS DE CAP
COMPANYIA

CAP

no es pot
valorar

no es pot
valorar

MITJÀ

MITJÀ

ÀMBIT TEMÀTIC
FITXA
(art. 2 PES)

ASSOLIMENT
EFECTES FITXA

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019-2021
Pàgina 16.10

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

ANNEX II

FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019-2021
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LLISTAT DE LES FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019‐2021

ANNEX II

ÀMBIT TEMÀTIC

A)

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
COMERCIALS

B) MOBILITAT

C) EDUCACIÓ I LLEURE

D) SERVEIS SOCIALS

PROTECCIÓ DEL MEDI
E) AMBIENT I
DESENVOLUPAMENT

F)

CULTURA I PATRIMONI
CULTURAL

NOM FITXA
A)1
A)2
A)3
A)4

CONC.COM
NOM.COM
CONC.COM
NOM.COM

A)5

CONC.COM

A)6

CONC.OSE

B)1
B)2
C)1
C)2
C)3
C)4
C)5
C)6

CONC.EDU
CONC.EDU
NOM.EDU
NOM.EDU
NOM.EDU
CONC.EDU
CONC.EDU
CONC.EDU

millors iniciatives comercials
Suport a centres comercials a cel obert
Impuls activitat emperarial modalitat comerc
Suport MERCAT MUNICIPAL
Ajuts extraordinaris pel finançament d'establiments i a activitats comercials afectats per la crisi
sanitària ocasionada per la Covid‐19
Ajuts extraordinaris pel finançament d'activitats econòmiques i professionals en el municipi de
Rubí afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid‐19
Ajudes als alumnes de l'Institut JV Foix per a transport
Ajudes als alumnes de l'ins JV Foix i escola Joan Maragall per al transport escolar
Afavorir la continuïtat dels estudis després de l'eso
subvenció a infants amb menys recursos econòmics per rebre reforç escolar
promoció de la dansa tradiciona a les escoles d'educ. inf. I prim. I al CEE
Ajuts a les celebracions de les ecoles públiques a Rubí
Afavorir els projectes pedagògics de les escoles públiques
Suport a l'accés als recursos pedagògics

OFICINA SERV.
EMPRESES
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

C)7

NOM.EDU

Facilitar als alumnes de les escoles públiques de Rubí la participació de les guies d'educació

EDUCACIÓ

C)8
C)9
C)10
C)11
C)12
C)13
D)1
D)2
D)3
D)4

CONC.EDU
NOM.EDU
CONC.EDU
CONC.CIUT
CONC.EDU
EXCEP.EDU
NOM.SOC
NOM.SOC
CONC.SOC
EXCEP.SOC

Ajuts per als alumnes de les ecoles municipals de música i art
Facilitar l'accés a teràpies específiques a infants amb necessitats educatives especials
Subvencions a les biblioteques escolars
Ajuts per faclitar l'accés dels infants als Casals d'Estiu
Premis i concursos educatius
Organització d'una oferta de lleure d'estiu ajustada als requisits de la crisi sanitària
Foment de l'esport adaptat
suport al projecte de Rebost d'aliments
suport a projectes a la infància i a l'adolescència
suport a les families en situació de vulnerabilitat i o exclusió social

EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
CIUTADANIA
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS

D)5

CONC.SOC

Suport a l'alimentacó infantil de les families en situació de vulnerabilitat i o exclusió social

SERVEIS SOCIALS

D)6
D)7
D)8
D)9

CONC.SOC
CONC.SOC
CONC.ECON
NOM.SOC

suport a projectes Inclusió social
suport a projectes d'inclusió social adreçats a persones amb diversitat funcional
Ajuts per pagament de l'IBI per a persones físiques amb escassa capacitat econòmica
Suport a projectes d'inclusió social adreçats a persones amb diversitat funcional

SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
SERV. ECONÒMICS
SERVEIS SOCIALS

E)1

CONC.BRIL

Projece 50 50 suport a l'estalvi energètic i d'aigua potable en det equip del mpi de Rubí

RUBÍ BRILLA

E)2

CONC.AMB

Protecció i defensa del Medi Ambient i Territori

MEDI AMBIENT

F)1
F)2
F)3
F)4
F)5
F)6
F)7
F)8
F)9
F)10
F)11
F)12
F)13
F)14
F)15

NOM.CULT
CONC.CULT
NOM.CULT
NOM.CULT
CONC.CULT
NOM.CULT
CONC.CULT
CONC.CULT
CONC.CULT
NOM.CULT
NOM.CULT
CONC.CULT
CONC.CULT
CONC.CULT
NOM.CULT

CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA

G)1

CONC.ESP

Suport a activitats d'espectacles infantils en temps de lleure
suport a activitats de creació i difusió literària
Suport a activitats de cultura popular i tradicional andalusa
Suport a activitats de difusió i conservació del patrimoni històric local
suport a activitats de promoció i difusió de la cultura pop i trad de la resta d'Espanya
Suport a la custòria i difusió d'eleents del pat cult loc de propietat mpal al territori
Premis i concursos culturals
Suport a programacions i jornades d'activitats musicals
Suport a activitats de creació i difusió de les arts escèniques
Suport a activitats de cultura popular i tradicional catalana
Suport a Fires i Festivals de cultura amb projecció de ciutat
Suport a activitats de creació i difusió vinculades amb la imatge
Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional catalana
Suport a la difusió i promoció del col∙leccionisme
Suport a manifestacions artístiques rellevants
Ajuts a families amb dificultats econòmiques per garantir que els infants i joves en edat escolar
puguin accedir i mantenir la pràctica…

G)2

CONC.ESP

Ajuts per l'organització d'activitats puntuals per entitats esportives inscrites al REC municipal

ESPORTS

G)3

CONC.ESP

G)4

NOM.ESP

G)5

NOM.ESP

G)6

EXC.ESP

H)1
H)2
H)3

NOM.COOP
CONC.COOP
CONC.COOP

H)4

NOM.COOP

H)5
I)1

NOM.COOP
NOM.PROT

J)1

CONC.JOV

J)2

NOM.CIUT

Ajuts per l'organització de programes o projectes de temporada esportiva anuals dinamitzats per
entitats esportives inscrites al REC
Ajuts per potenciar la pràctica esportiva de temporada o puntal amb un alt impacte o demanda en
l'esport local de Rubí i la seva pro…
Ajuts per potenciar la pràctica esportiva de temporada adreçada específicament a infants i joves
en edat escolar vinculats al programa de Jocs Esportius Escolars a Rubí.
Ajuts excepcionals per potenciar la pràctica esportiva de temporada o puntual amb un alt impacte
o demanda
Suport als porjectes amb les ciutats agermanades i el seu entorn
Suport als projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament i drets humans
Suport als projectes de cooperació per al desenvolupament
Suport als projectes d'emergència per a situacions de catàstrofes a països que tenen un baix índex
…
Millora de la siutació de persones refugiades que resideixen a Rubí
Subvenció associació de voluntaris de protecció civil
Ajuts a les entitats juvenils que realitzen activitats en tots els àmbits que contempla el Pla Local de
Joventut
Fomentar la participació social i l'associacionisme de la gent gran

J)3

CONC.RELAC

Suport econòmic a les despeses en subministrament illoguer d'immobles a les entitats veïnals

PARTICIPACIÓ

J)4

CONC. RELAC

PARTICIPACIÓ

J)5

CONC.JOV

Activitats de dinamització social, culturai i esportiva dels barris
Suport a les activitats en el temps lliure d'infants i joves amb intencionalitat pedagògica i fora dels
àmbits escolar i familar
Suport a la millora de la salut de la ciutadania de Rubí
Ajuda per al petit manteniment dels centres educatius d'inf i prim i el CEE
Ajuts per garanir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora de les instal ∙lacions
esportives de la ciutat
Suport a la millora i manteniment d'elements patrimonials
Suport per a la protecció i el benestar dels animals de companyia.

G) ESPORTS

H)

I)

J)

COOPERACIÓ I DRETS
HUMANS

PROTECCIÓ CIVIL

SUPORT ENTITATS

SERVEI GESTOR
2019‐2021
COMERÇ
COMERÇ
COMERÇ
COMERÇ

K) SALUT PÚBLICA

K)1 CONC.SAL
L)1 CONC.EDU

L) EQUIPAMENTS

L)2

M) TINENÇA D'ANIMALS

L)3 NOM.CULT
M)1 CONC.SAL

NOM.ESP

COMERÇ

ESPORTS

ESPORTS
ESPORTS
ESPORTS
ESPORTS
COOPERACIÓ
COOPERACIÓ
COOPERACIÓ
COOPERACIÓ
COOPERACIÓ
PROTECCIÓ CIVIL
JOVENTUT
CIUTADANIA

JOVENTUT
SALUT PÚBLICA
EDUCACIÓ
ESPORTS
CULTURA
SALUT PÚBLICA

17.1

FITXA ANNEX: A)1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

A)1

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement d’activitats
econòmiques i comercials com a factor essencial per a millorar l’economia
local i generar ocupació

EFECTES
ESTRATÈGICS

Promoure l'ocupació de locals buits, dinamitzar les diferents zones comercials
de la ciutat, fomentar l'emprenedoria comercial i fomentar el comerç urbà i de
proximitat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Millors iniciatives comercials de nova implantació en
el municipi de Rubí

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
1U016-4310A-47001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Art.84.2.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Establiments d'activitats comercials i serveis complementaris del comerç situats dins el terme
municipal de Rubí, preferiblement Trama Urbana Consolidada de fins a 800 m 2
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Fomentar la implantació de noves activitats comercials a la nostra ciutat.
Promoure l'ocupació de locals buits.
Dinamitzar les diferents zones comercials de la ciutat.
Fomentar l'emprenedoria comercial.
Potenciar el comerç de proximitat.
.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Millorar l’oferta i l’atractivitat comercial del municipi
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES:30.000,00 €
Import subvencions dineràries: 30.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00€ 10.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 30.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 31 de maig de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Número de sol·licituds presentades (comerços de nova implantació que
aprofiten la subvenció). Qualitat del comerç de nova obertura i capacitat d’inversió a la ciutat
per obrir un comerç
PERIODICITAT: anual

2

FITXA ANNEX: A) 2

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

A)2

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement d’activitats
OBJECTIUS
econòmiques i comercials com a factor essencial per a millorar l’economia
ESTRATÈGICS
local i generar ocupació

EFECTES
ESTRATÈGICS

Millorar el comerç local potenciant els eixos comercials i el comerç urbà
de proximitat, i afavorint una oferta comercial de qualitat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport dels centres comercials urbans a cel obert

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
1U016-4310A-48001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Art 84.2 i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Comerç de proximitat

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Potenciar el comerç de proximitat i els centres
comercials urbans a cel obert. Evitar la fuga comercial cap a altres municipis. Defensar el
model de ciutat mediterrània.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): la projecció de la nostra ciutat, el foment de la
participació ciutadana, generar sinergies i complicitats entre el sector públic i el sector privat
sota el concepte i la marca municipal “El comerç fa ciutat”.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 142.500,00 € 47.500,00 € 47.500,00 € 47.500,00 €
Import subvencions dineràries: 112.500,00 €
37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 €
Valor subvencions en espècie: . 30.000,00 €
10.000,00€
10.000,00 € 10.000,00 €
RECURSOS MUNICIPALS: 127.500,00
ALTRES APORTACIONS:
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ:

De Diputació de Barcelona 15.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS: Es mantenen reunions periòdiques amb l’associació per valorar els efectes
de les diferents actuacions que s’han fet i si incideixen en el comerç. Es presenta memòria
anual del pla de dinamització comercial anual.
PERIODICITAT:
Anual

2

FITXA ANNEX: A) 3

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

A)3 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS
Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement d’activitats
econòmiques i comercials com a factor essencial per a millorar l’economia
local i generar ocupació
Millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el sector empresarial
comercial de la ciutat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Subvencions impuls activitat empresarial en al
municipi de Rubí. Modalitat Comerç

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
1U016-4310A-47000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Art.84.2.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Establiments d'activitats comercials i serveis complementaris del comerç situats dins el terme
municipal de Rubí, preferiblement Trama Urbana Consolidada.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Afavorir l’atractivitat, funcionalitat i competitivitat dels comerços per a les següents actuacions:
renovació exterior, renovació interior, introducció de noves tecnologies, difusió, supressió de
barreres arquitectòniques. A la convocatòria s’expressarà quines d’aquestes actuacions seran el
seu objecte i el nombre màxim d’actuacions per a un establiment.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Millorar l’atractivitat comercial del municipi
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 99.000,00 €
Import subvencions dineràries:
99.000,00 €

33.000,00 €

33.000,00€

33.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 99.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 31 de maig de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Número de sol·licituds presentades i número de subvencions concedides, ens indica el
coneixement i aprofitament de les subvencions i les necessitats del comerç de la ciutat.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

2

FITXA ANNEX: A) 4

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

A)4

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS

Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement d’activitats
OBJECTIUS
econòmiques i comercials com a factor essencial per a millorar l’economia
ESTRATÈGICS
local i generar ocupació

EFECTES
ESTRATÈGICS

Millorar el comerç local potenciant els eixos comercials i el comerç urbà
de proximitat, i afavorint una oferta comercial de qualitat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a Pla de dinamització Mercat Municipal

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
1U053-4312C-48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Art. 84.2 i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: Adjudicataris Mercat Municipal

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Potenciar el comerç de proximitat i els Mercats
Municipals. Evitar la fuga comercial cap a altres municipis. Defensar el model de ciutat
mediterrània.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): la projecció de la nostra ciutat, el foment de la
participació ciutadana, generar sinergies i complicitats entre el sector públic i el sector privat
sota el concepte i la marca municipal “El comerç fa ciutat”.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 60.000,00€
Import subvencions dineràries: 45.000,00 €
Valor subvencions en espècie: . 15.000,00 €

20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
15.000,00 € 15.000,00€ 15.000,00€
5.000,00 € 5.000,00 €
5.000,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 60.0000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS: Es mantenen reunions periòdiques amb l’associació per valorar els efectes
de les diferents actuacions que s’han fet i si incideixen en el Mercat Municipal . Es presenta
memòria anual del pla de dinamització anual del Mercat Municipal.
PERIODICITAT: Anual

2

FITXA ANNEX: A) 5

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

A)5 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I COMERCIALS
Donar suport econòmic al teixit comercial urbà per assegurar la seva
continuïtat després del tancament forçat o descens sobtat de l’activitat
econòmica, provocat per la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la
COVID-2019 i fomentar la supervivència econòmica de es activitats
comercials i de serveis de proximitat.
Ajudar a la liquiditat i reduir l'impacte dels danys econòmics en empreses
comercials i de serveis i, a l'haver-se vist afectats com a conseqüència de la
declaració d'estat d'alarma per a la gestió de l' COVID-19, bé per tancament
temporal o per minoració ostensible de la seva activitat.
Assegurar la continuïtat del teixit comercial urbà del municipi.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Ajuts extraordinaris pel finançament d’establiments i a
d'activitats comercials i de serveis de proximitat en el
municipi de Rubí afectades per la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
1U016-4310A-47002

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Art.84.2.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones físiques o jurídiques titulars d'activitats comercials i serveis de proximitat afectades
per l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la COVID-19
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Donar suport al comerç urbà i de proximitat, minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu abast per
tal que una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible el
restabliment de la normalitat dels establiments comercials i de serveis de proximitat del municipi
en l’activitat econòmica i comercials del municipi de Rubí.
Fomentar la supervivència econòmica dels establiments i activitats del sector comercial i dels
serveis de proximitat.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Minimitzar l’impacte de la crisi econòmica provocada per la COVID-19 i permetre la
supervivència dels petits negocis a la ciutat i millorar la seva competitivitat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2020

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 400.000,00 €
Import subvencions dineràries:
400.000,00 €

400.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 400.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: previst com a molt tard finals de setembre 2020

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Número de sol·licituds presentades i número de subvencions concedides, ens indica l’afectació
de la crisi i les necessitats de les petites empreses.
Número d’activitats comercials i de serveis que estan en condicions de sobreviure
PERIODICITAT: Es tracta d’una subvenció de caràcter extraordinària, motivada per una situació
concreta i no es contempla periodicitat.

2

FITXA ANNEX: A) 6

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

A)6 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Donar suport econòmic a microempreses i autònoms per assegurar la seva
continuïtat després del tancament forçat o descens sobtat de l’activitat
econòmica, provocat per la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la
COVID-2019 i fomentar la supervivència econòmica de les activitats
empresarials i professionals..
Ajudar a la liquiditat i a reduir l'impacte dels danys econòmics en empreses i
professionals, a l'haver-se vist afectats com a conseqüència de la declaració
d'estat d'alarma per a la gestió de l' COVID-19, bé per tancament temporal o
per minoració ostensible de la seva activitat.
Donar suport a la continuïtat del teixit empresarial del municipi.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Ajuts extraordinaris pel finançament d’establiments i a
d'activitats econòmiques i professionals en el municipi
de Rubí afectades per la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
1U016-4310A-47002

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: Art 84.2.1 EAC. Promoció econòmica. Sol·licitat , en data 2 de juliol 2020, informe previ a la Generalitat de
Catalunya, per a exercir la competència impròpia, d’acord amb l’article 7.4 LBRL.

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones físiques o jurídiques titulars d'activitats empresarials i professionals afectades per
l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de la COVID-19, excepte les activitats de comerç i
serveis de proximitat recollides a l’annex I i II de les bases de les subvencions de l’exercici 2020
per al foment d’activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats pel Covid-19.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Donar suport a l’activitat empresarial i professional, minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu
abast per tal que una vegada finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible el
restabliment de la normalitat en el desenvolupament de l’activitat empresarial i professional del
municipi de Rubí.
Fomentar la supervivència econòmica de les empreses i professionals de Rubí.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Assegurar la supervivència de les empreses i professionals i millorar la seva competitivitat i
liquiditat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2020

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 100.000,00 €
Import subvencions dineràries:
100.000,00 €

100.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 100.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents:

Data màxima d’aprovació 30 de setembre del 2020

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Número de sol·licituds presentades i número de subvencions concedides, ens indica l’afectació
de la crisi i les necessitats de les microempreses i autònoms.
Número d’activitats empresarials i professionals que estan en condicions de sobreviure
PERIODICITAT: Es tracta d’una subvenció de caràcter extraordinari, motivada per una situació
concreta i no es contempla periodicitat.

2

FITXA ANNEX: B)1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

B)

MOBILITAT

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
mitjans de transport col.lectiu pels seus múltiples beneficis.
Proporcionar mitjans de transport col·lectiu i facilitar-ne l'accés
quan el desplaçament sigui necessari per motius laboral,
d'estudis o qualsevol altre

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajudes als alumnes de l’Institut J.V.Foix per a
transport

3U036.3260D.48014

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Alumnes de 3r i 4t d’ESO i d’educació postobligatòria de l’Insitut J.V.Foix

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1.- Garantir l’accés al centre educatiu de qualsevol alumne
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
2.- Facilitar l’accés al centre educatiu que està lluny del nucli urbà
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 21.000,00 €
Import subvencions dineràries: 21.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00€

7.0000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 21.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/6 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’alumnes matriculats al centre
Nombre d’alumnes que sol·liciten l’ajuda
Nombre d’ajuts atorgats

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: B)2

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

B)

MOBILITAT

Garantir en la major mesura possible el dret a la mobilitat
individual quan aquesta és obligada per motius laborals,
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS d'estudis o qualsevol altra necessitat, donant preferència als
mitjans de transport col.lectiu pels seus múltiples beneficis.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Proporcionar mitjans de transport col·lectiu i facilitar-ne l'accés
quan el desplaçament sigui necessari per motius laboral,
d'estudis o qualsevol altre

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajudes als alumnes de l’Institut J.V.Foix i de l’Escola
Joan Maragall per a transport escolar

3U036.3260D.48011

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Alumnes de l’Escola Joan Maragall i de l’Insitut J.V.Foix

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1.- Garantir l’accés al centre educatiu de qualsevol alumne amb independència de la seva
situació econòmica
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que els centres mantinguin l’alumnat tot i la seva ubicació
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 204.000,00 €
Import subvencions dineràries:
204.000,00 €

68.000,00 €

68.000,00€

68.0000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 204.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/5 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’alumnes matriculats als centres
Nombre d’alumnes que sol·liciten l’ajuda
Nombre d’ajuts atorgats

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 1

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
d'educació en el lleure.
Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la
igualtat d'oportunitats

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Afavorir la continuïtat dels estudis després de l’ESO

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U036.3260E.48003

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: alumnes de 4t d’ESO dels Instituts de Rubí
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Estendre a la població i, en especial, en
situacions desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Incrementar les opcions d'accés a l'educació, el lleure i la igualtat d'oportunitats.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 13.950,00€

4.650.00 €

4.650.00 €

4.650,00 €

Import subvencions dineràries: 13.950,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 13.950,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’alumnes que participen de l’activitat
2.
Nombre de centres que demanen l’activitat
3.
Nombre d’alumnes que demanen l’activitat
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: C) 2

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones
al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta
educativa
Incrementar els recursos i les oportunitats per al
desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el
suport a les famílies com a primer entorn de socialització

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Subvenció a infants amb menys recursos econòmics
per a rebre reforç escolar

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U036.3260E.48006

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: alumnes d’educació secundària de Rubí
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Que els alumnes d’ESO de Rubí amb dificultats d’aprenentatge i pocs recursos econòmics
puguin disposar d’un espai de reforç escolar.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Millora del rendiment acadèmic d’aquests alumnes
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 9.000,00€

3.000.00 €

3.000.00 €

3.000,00 €

Import subvencions dineràries: 9.000,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 9.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’alumnes d’ESO de la ciutat
2.
Nombre d’alumnes d’ESO que participen de l’activitat
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: C) 3

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Recolzar propostes que reforcin els lligams i l'afecció entre
els diversos agents que hi conflueixen.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Generar sentiment de pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Promoció de la dansa tradicional a les escoles
d’educació infantil i primària i a l’escola d’educació
especial

3U036.3260E.48005

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Alumnes de les escoles d’educació infantil i primària públiques i concertades i l’escola
d’educació especial

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Garantir l’accés a la cultura tradicional popular de tots els alumnes de la ciutat
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que tots els alumnes puguin coneixer les danses tradicionals i la cultura popular
indistintament del seu nivell socioeconòmic i cultural i aconseguir així un sentiment de
pertinença a la comunitat i afavorir la cohesió social.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 130.044,00€

43.348,00€

43.348,00€

43.348,00€

Import subvencions dineràries: 130.044,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 130.044,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’alumnes de la ciutat
2.
Nombre de centres de la ciutat
3.
Nombre d’alumnes participants
4.
Nombre de centres participants.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: C) 4

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Recolzar propostes que reforcin els lligams i l'afecció entre els
diversos agents que hi conflueixen.
Generar sentiment de pertinença

EFECTES
ESTRATÈGICS

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts a les celebracions de les escoles públiques de
Rubí

3U036.3260D.48010

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Centres públics de la ciutat d’educació infantil i primària, secundària i educació especial.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Que els centres puguin realitzar actes commemoratius d’aniversaris o inauguracions.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que la ciutadania conegui els centres i els alumnes adquireixin sentiment de pertinença ajudant
així a la cohesió social.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 1.500,00 €
Import subvencions dineràries: 1500,00 €

500,00 €

500,00€

500,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 1.500,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 11/4 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de centres que commemoren alguna cosa
Nombre de centres que demanen ajut

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 5

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Afavorir els projectes pedagògics de les escoles com a eina
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS fonamentals per al desenvolupament personal
EFECTES
ESTRATÈGICS

Propiciar la innovació pedagògica de les escoles

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Afavorir els projectes pedagògics de les escoles
públiques

3U036.3260D.48007

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:

Escoles d’educació infantil i primària, secundària i d’educació especial públiques de la
ciutat.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Que les escoles puguin mantenir projectes pedagògics iniciats o posar-ne en marxa de nous.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que les escoles puguin complementar o implementar les activitats curriculars.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 60..000,00 €
Import subvencions dineràries: 60.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00€

20.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 60.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 11/4 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de centres de la ciutat públics que demanen l’ajuda
Nombre de projectes nous
Nombre de projectes que es mantenen

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 6

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Suport a les famílies en el procés educatiu dels alumnes
Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament integral
d'infants i adolescents, així com el suport a les famílies com a primer entorn
de socialització

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a l’accés als recursos pedagògics

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
3U036.3260D.48030

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Famílies amb infants i adolescents escolaritzats de la ciutat

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Acompanyar en el procés educatiu dels alumnes dels centres
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):

Facilitar la conciliació familiar, donar suport pedagògic als infants i/o
reduir les despeses que l’escolarització dels infants suposa a les famílies
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 450.000,00 € 150.000,00 €
Import subvencions dineràries: 450.000,00 €

150.000,00€

150.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 450.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/10 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’AMPA de la ciutat
Nombre d’AMPA que demanen ajudes
Imports atorgats

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 7

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg
de la seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta educativa
Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament
integral d'infants i adolescents, així com el suport a les famílies
com a primer entorn de socialització

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Facilitar als alumnes de les escoles d’educació
infantil i primària públiques de Rubí i de l’escola
d’educació especial la participació de les activitats
de la guia d’educació

3u036.3260D.48015
3u036.3260D.48016
3u036.3260D.48017
3u036.3260D.48018
3u036.3260D.48019
3u036.3260D.48020
3u036.3260D.48021
3u036.3260D.48022
3u036.3260D.48023
3u036.3260D.48024
3u036.3260D.48025
3u036.3260D.48026
3u036.3260D.48027

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Alumnes de les escoles d’educació infantil i primària públiques i alumnes de l’escola
d’educació especial

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Garantir l’accés a les activitats pedagògiques que s’ofereixen a la guia d’educació.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que tots els alumnes puguin gaudir de les activitats proposades a la guia indistintament del
lloc on s’hagin de desplaçar per a fer-les i del seu nivell socioeconòmic i cultural.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:

1

Any 2019, 2020 I 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 111.000.00€

37.000.00 €

37.000.00 €

37.000,00€

Import subvencions dineràries: 111.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 111.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’alumnes que participen de les activitats de la guia d’educació
2.
Nombre d’activitats demanades pels centres
3.
Nombre d’activitats lluny del centre que es demanen
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: C) 8

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Estendre a la població i, en especial, en situacions desafavorides, les
ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure.
Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la igualtat
d'oportunitats

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts per als alumnes de les escoles municipals de
música i art

3U038.3262.48000
3U039.3263.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Alumnes de les escoles municipals de música i art

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1.- Que tots els alumnes amb dificultats econòmiques no abandonin els estudis artístics
2.- Que tots els infants de la ciutat tinguin accés a les escoles municipals de música i art sigui
quin sigui el seu nivell socioeconòmic
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que no baixi la matricula d’aquest tipus d’alumnat
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 42.000,00 €
Import subvencions dineràries: 42.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00€

14.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 42.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor 30/10/19

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’alumnes que reben l’ajut
Nombre d’alumnes matriculats a les escoles

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 9

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Estendre a la població i, en especial, en situacions desafavorides,
les ofertes educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure.
Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la igualtat
d'oportunitats

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Facilitar l’accés a teràpies específiques a infants
amb necessitats educatives especials

3U036.3260E.48028

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants amb necessitats educatives especials

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Garantir l’accés a teràpies específiques als alumnes amb necessitats educatives especials

EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que tots els alumnes que ho necessitin puguin gaudir dels beneficis de les teràpies
específiques amb independència del seu nivell socioeconòmic i cultural.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 22.200.00€

7.400.00 €

7.400.00 €

7.400,00€

Import subvencions dineràries: 22.200,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS:22.200,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’alumnes amb NEE
2.
Nombre d’alumnes que accedeixen a les teràpies
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: C) 10

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

Afavorir els projectes pedagògics de les escoles com a eina
fonamentals per al desenvolupament personal
Propiciar la innovació pedagògica de les escoles

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Subvenció a les biblioteques escolars

3U036.3260A.45300

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Escoles que formen part de la xarxa de biblioteques escolars

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Dotar les biblioteques escolars del material i activitats necessàries per a que els infants puguin
treballar els projectes de lectura.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que es puguin tirar endavant els projectes de biblioteca.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 31.020,00 €
Import subvencions dineràries:
31.020,00 €

10.340,00 €

10.340,00€

10.340,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 31.020,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor: 30/10/19

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30 de novembre de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de centres que demanen l’ajuda

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 11

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE

- Estendre a la població i, en especial, en situacions
desafavorides, les ofertes educatives no obligatòries i les
d'educació en el lleure.
- Incrementar

EFECTES
ESTRATÈGICS

les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la
igualtat d'oportunitats
- Promoure iniciatives, moviments i experiències en el temps
lliure d'infants i joves amb intencionalitat pedagògica fora del
currículum escolar i de l'àmbit familiar, facilitant-ne l'accés

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts per a facilitar l’accés dels infants als Casals
d’Estiu

3U059.2313A.48011

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants de 3 a 12 anys
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):

Estendre a la població i, en especial, en situacions desafavorides, les ofertes
educatives no obligatòries i les d'educació en el lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):

Incrementar les opcions d'accés a l'educació, al lleure i la igualtat d'oportunitats
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 120.000,00 €
Import subvencions dineràries: 120.000,00 €
40.000,00 €

40.000,00€

40.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 120.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’alumnes inscrits als Casals
Nombre d’alumnes que reben l’ajut
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 12

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT
TEMÀTIC

C)
EDUCACIÓ I LLEURE
Fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la
OBJECTIUS
investigació
ESTRATÈGICS
• Incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.
•

EFECTES
•
ESTRATÈGICS •

despertar l’interès dels joves cap a la recerca
incentivar la investigació en els diferents àmbits del coneixement

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Premis i concursos educatius.

3U036.3260A.48100

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Als alumnes de 2n de batxillerat dels centres educatius de la ciutat
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Reconèixer els treballs d’investigació dels alumnes de Batxillerat dels centres educatius de
la ciutat
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Que els alumnes realitzin treballs de recerca de major qualitat
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 3.750,00€
1.250,00€

Import subvencions dineràries: 3.750,00 €
Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS:1.050,00 €

350,00€

1.250,00€

350,00€

1.250,00€

350,00€

ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: 2.700,00€

900,00 €

900,00 €

900,00 €

De Familia Segura-Illa:

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/4 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de treballs presentats
2. Nombre de centres presentats
3. Qualitat dels treballs presentats

PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels objectius
establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: C) 13
SUBVENCIÓ DIRECTA EXCEPCIONAL
ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

C)

EDUCACIÓ I LLEURE
Estendre a la población i, en especial, en situacions desafavorides, les
ofertes educatives no obligatòries i les d’educacio en el lleure..
-

EFECTES
ESTRATÈGICS

Incrementar les opcions d’accés a l’educació, el lleure i la igualtat
d’oportunitats.
- Facilitar opcions a activitats d’educació en el lleure que s’ajusti a
les necessitats sanitàries establertes per la crisis.
- Promoure un recurs que faciliti la conciliació laboral i familiar per
les famílies que ho necessitin de manera accessible per tothom.
- Promoure un espai de lleure pels infants on poder treballar els
nous hàbits sanitaris.
- Promoure espais on aprendre i practicar les noves maneres de
relacionar-nos i l’educació emocional.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Organització d’una oferta de lleure d’estiu ajustada als
requisits de la crisis sanitària

5U036 3260D 48030

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants de 3 a 12 anys residents a Rubí

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Col·laborar en l’educació en el lleure i l’atenció als infants que més ho necessitin i col·laborar en
facilitar a les famílies un espai de conciliació laboral i familiar.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
o Facilitar opcions a activitats d’educació en el lleure que s’ajusti a les necessitats sanitàries
establertes per la crisis.
o Promoure un recurs que faciliti la conciliació laboral i familiar per les famílies que ho
necessitin de manera accessible per tothom.
o Promoure un espai de lleure pels infants on poder treballar els nous hàbits sanitaris.
o Promoure espais on aprendre i practicar les noves maneres de relacionar-nos i l’educació
emocional.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2020.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 300.000,00 €
Import subvencions dineràries:
300.000,00 €

0,00 €

300.000,00€

0,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 300.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
- Nombre de infants i famílies que accedeixen al recurs.

PERIODICITAT:
Es farà una revisió dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels objectius
establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: D)1

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

D)

SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat
i la inclusió de tothom

EFECTES
ESTRATÈGICS

Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió convivència i respecte
en el marc d'una ciutadania diversa

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Foment de l’esport adaptat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
30U33 2310 48002

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones amb diversitat funcional.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Afavorir la participació de persones amb diversitat funcional en activitats esportives
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Realització d’activitats esportives adaptades..

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 17.100.00€

5.700.00 €

5.700.00 €

5.700.00€

Import subvencions dineràries:
17.100,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 17.100,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre d’activitats esportives adaptades realitzades.
2.
Nombre d’assistents a les activitats.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: D)2

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

D)

SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat
i la inclusió de tothom

EFECTES
ESTRATÈGICS

Millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions socio econòmiques
desfavorides i de dependència.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport al projecte de Rebost d’Aliments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U033 2310 48004
3U033 2310 48005
3U033 2310 48006

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Famílies que per les seves condicions socioeconòmiques necessiten suport en la cobertura de
les seves necessitats bàsiques.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Afavorir la dotació d’aliments necessaris a les
famílies que no els poden aconseguir per mitjans propis.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Lliurament de lots d’aliments periòdicament a les
famílies que segons els criteris reglament d’ajudes socials tenen dret a l’atorgament.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 328.900,00 €
Import subvencions dineràries 328.900,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

103.200,00 € 110.700,00 €

115.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 328.900,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de lots d’aliments lliurats al llarg de cada any.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: D)3

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

D) SERVEIS SOCIALS
Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió convivència i respecte
en el marc d'una ciutadania diversa

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a projectes a la infància i a l'adolescència

3U033 2310 48012

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Delegada: ......................................................................
Impròpia: ....................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Famílies que requereixen de suport en la seva funció parental i infants amb necessitats de
suport socioeducatiu.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Afavorir el desenvolupament de projectes
educatius i de suport a la parentalitat a famílies en situació de vulnerabilitat social.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Promoure espais formatius per a pares i infants.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 180.000,00 €
Import subvencions dineràries: 180.000,00 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 180.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’activitats socioeducatives desenvolupades en un any.
Nombre d’assistents a les activitats socioeducatives.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura,

2

FITXA ANNEX: D) 4

SUBVENCIÓ DIRECTA EXCEPCIONAL

ÀMBIT
TEMÀTIC

D)

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia,
igualtat i la inclusió de tothom

SERVEIS SOCIALS

Millorar l’autonomia personal i l’atenció en situacions
EFECTES
ESTRATÈGICS socioeconòmiques desfavorides i de dependència.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i/o
exclusió social

3U033.2310.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Famílies que per les seves condicions socioeconòmiques necessiten suport en la cobertura
de les seves necessitats bàsiques.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Afavorir la dotació dels recursos de primera necessitat a les famílies en situació de
vulnerabilitat i/o exclusió social.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Lliurament d’ajuts dineraris a les famílies en relació a diversos conceptes contemplats en el
reglament d’ajudes socials.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 1.200.000€
Import subvencions dineràries: 1.200.000€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

400.000 €

400.000,00 €

400.000,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 1.200.000 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’ajudes socials concedides
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: D)5

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

D) SERVEIS SOCIALS
Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom
Millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions socioeconòmiques
desfavorides i de dependència.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a l’alimentació infantil de les famílies en
situació de vulnerabilitat i/o exclusió social

3U033 2310 48011

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Famílies que per les seves condicions socioeconòmiques necessiten suport en la cobertura de
les seves necessitats bàsiques.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): ): Afavorir que els nens de Rubí tinguin accés a
una alimentació equilibrada i de qualitat.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS Afavorir la dotació de beques de menjador escolar als
infants de famílies en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 950.000,00 €

250.000,00 €

350.000,00€ 350.000€

Import subvencions dineràries: 950.000,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 680.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ...270.000,00 €
De .Diputació de Barcelona: 270.000,00€

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor 30/10/2019

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de beques de menjador atorgades.

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: D)6

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

D)

SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom

EFECTES
ESTRATÈGICS

Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió convivència i respecte
en el marc d'una ciutadania diversa

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport al projectes d’inclusió social

3U033 2310 48012

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadans de Rubí que requereixin suport en els seus processos d’accés als recursos i
prestacions socials i d’inserció laboral.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Afavorir als ciutadans de Rubí la socialització i la
igualtat de condicions en l’accés als serveis socials.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Afavorir el desenvolupament de projectes d’inserció
social i laboral per a col·lectius en risc d’exclusió social.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 270.000,00 €
Import subvencions dineràries: 270.000,00 €

90.000 €

90.000 € 90.000 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 270.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de projectes d’inclusió social i laboral desenvolupats en el municipi de Rubí.
Nombre de persones participants ens els projectes d’inclusió social.

PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: D)7

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

D) SERVEIS SOCIALS
Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió convivència i respecte
en el marc d'una ciutadania diversa

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a projectes d'inclusió social adreçats a
persones amb diversitat funcional

3U033 2310 48012

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadans de Rubí amb diversitat funcional que requereixin suport en els seus processos
d’accés als recursos i prestacions socials i educatives.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Afavorir el desenvolupament de projectes
socioeducatius d’inserció social per a col·lectius amb diversitat funcional. .
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Afavorir als ciutadans de Rubí de totes les edats la
socialització i la igualtat de condicions en l’accés als serveis socials.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 150.000,00 €
Import subvencions dineràries: 150.000,00 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 150.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’activitats educatives, socials i d’inserció laboral proposades per a col·lectius amb
diversitat funcional.
Nombre de persones participants ens els projectes.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: D) 8

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

D)

SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom

EFECTES
ESTRATÈGICS

Afavorir i facilitar el compliment de les obligacions tributàries vinculades a la
propietat l’habitatge habitual a persones amb escassa capacitat econòmica.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Ajut per pagament de l’IBI per a persones físiques
amb escassa capacitat econòmica

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
2U025.9320.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L'article 27 del Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de
juliol, 26/1985, de 27 de desembre i la Llei 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, atribueix als
Ajuntaments competències per programar i gestionar els serveis especialitzats i les prestacions pròpies en matèria de
serveis socials, dins dels quals constitueixen àrees d'actuació tant l'atenció i promoció del benestar de la família i les
unitats de convivència alternativa, com l'atenció i promoció del benestar de la vellesa, així com qualsevol altra situació de
necessitat que motivi l'atenció i ajut a les persones que la necessitin.
Aquesta atenció, segons l'article 5 de l’esmentat Decret Legislatiu, en concordança amb els articles 27.1.b) i 22 i amb
l’art. 121.d) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, es pot realitzar mitjançant ajuts econòmics en els
casos de mancances familiars o de situació de necessitat, a fi d'evitar tot tipus de marginació social.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica i que estiguin obligades
a pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Aconseguir minimitzar l’impacte de l’Impost sobre
Béns Immobles en les persones amb situació econòmica desfavorida, per alleugerar les
càrregues econòmiques.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Mitigar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI
en contribuents amb situació econòmica desfavorida.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 330.000 €
Import subvencions dineràries: 330.000,00 €

110.000,00 €

110.000,00 € 110.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 330.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final (50% amb límit màxim)

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 31/05 de cada exercici.
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Grau de concessió = Número d’ajuts concedits/número ajuts sol.licitats
Import mig de concessió = Import concedit/número d’ajuts concedits
PERIODICITAT: Anual

Rubí, 25 de febrer de 2019

2

FITXA ANNEX: D)9

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT TEMÀTIC

D) SERVEIS SOCIALS
Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la igualtat i
la inclusió de tothom

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió convivència i respecte
en el marc d'una ciutadania diversa
EFECTES
ESTRATÈGICS

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a projectes d'inclusió social adreçats a
persones amb diversitat funcional

3U033.2310B.48007
3U033.2310B.48008

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadans de Rubí amb diversitat funcional que requereixin suport en els seus processos
d’accés als recursos i prestacions socials i educatives.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Afavorir el desenvolupament de projectes
socioeducatius d’inserció social per a col·lectius amb diversitat funcional.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Afavorir als ciutadans de Rubí de totes les edats la
socialització i la igualtat de condicions en l’accés als serveis socials.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 84.000,00 €
Import subvencions dineràries: 84.000,00 €

42.000 €

42.000 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 84.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’activitats educatives, socials i d’inserció social proposades per a col·lectius amb
diversitat funcional.
Nombre de persones participants ens els projectes.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: E1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

E)

EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Conscienciar sobre l’estalvi i eficiència dels recursos naturals i econòmics en
els equipaments on l'Ajuntament tingui obligació legal, contractual o per
qualsevol altre motiu de satisfer els consums.
Optimitzar el pressupost en relació a la despesa de consum d’energia, aigua
potable i manteniment en els equipaments on l'Ajuntament tingui obligació
legal, contractual o per qualsevol altre motiu de satisfer els consums.
Augment de la informació i conscienciació dels usuaris.
Reducció en anys consecutius del pressupost destinat a la despesa del
consum d’energia, aigua i manteniment.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Projecte 50/50. Suport a l’estalvi energètic i d’aigua
potable en determinats equipaments del municipi de
Rubí

4U046.9208.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: art. 25-2.b de la Llei de Bases de Règim Local
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Equipaments municipals on l'Ajuntament tingui obligació legal, contractual o per qualsevol altre
motiu de satisfer els consums.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
- Conscienciar sobre l’estalvi i eficiència dels recursos naturals i econòmics en els
equipaments on l'Ajuntament tingui obligació legal, contractual o per qualsevol altre
motiu de satisfer els consums.
- Optimitzar el pressupost en relació a la despesa de consum d’energia, aigua potable i
manteniment en els equipaments on l'Ajuntament tingui obligació legal, contractual o per
qualsevol altre motiu de satisfer els consums.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
- Implicació en les reunions de seguiment de les diferents comunitats d’usuaris de cada
edifici municipal.
- Reducció del cost de la despesa energètica, d’aigua i manteniment de cadascun dels
edificis municipals.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva

Per concurrència no competitiva

Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 145.000,00 €
Import subvencions dineràries: 145.000,00 €

20.000€

55.000€

70.000€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 145.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/06 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
% reducció d’electricitat
%reducció de combustibles (gas, gasoil, pel·let)
%reducció aigua
Número d’equipaments participants

PERIODICITAT: Anual.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: E2
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

E)

EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Afavorir canvis culturals cap a patrons de consum més sostenibles i que
disminueixin la generació de residus.
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Fomentar i impulsar la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural.
Gestionar de forma sostenible els boscos i disminuir el risc d’incendi.
Reduir l’impacte ambiental de l’activitat de la ciutat.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar l’oferta de productes i serveis dissenyats i elaborats amb criteris
d’economia verda.
Millorar el benestar de la ciutadania oferint espais naturals de qualitat i
segurs.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Protecció i defensa del Medi Ambient i Territori

4U052.1720.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: art. 25-2.b de la Llei de Bases de Règim Local
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Entitats sensibilitzades amb el medi ambient, canvi climàtic, sostenibilitat, economia circular, etc.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):

-

Conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre aspectes ambientals (sostenibilitat,
economia circular, gestió de residus, etc).
Implicar a la ciutadania en la protecció, gestió i manteniment del medi natural

EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
-

Millora en els indicadors de recollida selectiva.
Disminució d’abocaments de residus
Millora de l’estat del medi natural (boscos, torrents, camins, etc.)

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021
1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 25.000,00 €
Import subvencions dineràries:
25.000,00 €

5.000€

2020
10.000€

2021
10.000€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 25.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/09 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Número sol·licituds
Import atorgat
Número de persones participants en les activitats
Ha boscos millorades
PERIODICITAT: Anual.
Rubí, 1 de febrer de 2019,

2

FITXA ANNEX: F) 1
SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
ÀMBIT
TEMÀTIC

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure.
OBJECTIUS
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
ESTRATÈGICS
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
EFECTES
ESTRATÈGICS  Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a activitats d’espectacles infantils en temps
de lleure

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U41 3340 48008

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Als nenes i joves de la citat de Rubí.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les programacions d’espectacles infantils de qualitat a la ciutat en
temps de lleure.
2. Augmentar l’oferta cultural, i en especial d’espectacles, per als infants a la ciutat de
Rubí en caps de setmana.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Que els infants de Rubí no hagin de marxar de la ciutat per consumir espectacles de
qualitat.
2. Despertar interès per al consum cultural dels infants de la ciutat.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença dels ciutadans de Rubí
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

1/2

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 14.100,00€
Import subvencions dineràries: 14.100,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

4.500,00€

4.700,00€

4.900,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 14.100,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Presència de les activitats en els medis de comunicació
3. Impacte de les activitats subvencionades
4. Grau de satisfacció del públic assistent
5. Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

2/2

FITXA ANNEX: F) 2
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i l'acreixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a activitats de creació i difusió literària.

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Potenciar la creació i difusió literària.
2. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
3. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits de la cultura a la ciutat.
4. Afavorir la creació de nous públics.
5. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
6. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
2. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
3. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats culturals de la ciutat.
4. Incrementar el nombre de lectors,
5. Incrementar el tipus d’oferta cultural a la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

1/2

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 1.500,00€
400,00€

Import subvencions dineràries: 1.500,00 €
Valor subvencions en espècie:

500,00€

600,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 1.500,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
• Nombre de publicacions literàries
• Nombre de recitals literaris a la ciutat
• Nombre de participants en les activitats realitzades
• Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
• Presència de les activitats en els medis de comunicació
• Impacte de les activitats subvencionades
• Projecció de la ciutat
• Grau de satisfacció del públic assistent
• Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

2/2

FITXA ANNEX: F) 3

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
ÀMBIT
TEMÀTIC

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
OBJECTIUS
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
ESTRATÈGICS
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
EFECTES
ESTRATÈGICS  Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a activitats de cultura popular i tradicional
andalusa

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U41 3340 48006

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la població de Rubí en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
andalusa.
2. Facilitar el coneixement i reconeixement de la cultura d’una part important dels
ciutadans de Rubí.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

1/2

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 26.700,00€
Import subvencions dineràries: 26.700,00€
Valor subvencions en espècie:

8.500,00€

8.900,00€

9.300,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 26.700,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Presència de les activitats en els medis de comunicació
3. Impacte de les activitats subvencionades
4. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.
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FITXA ANNEX: F) 4

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Fomentar la preservació, la creació, i l'acreixement de les diverses
OBJECTIUS
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
ESTRATÈGICS
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat catalogat
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
EFECTES
pertinença
ESTRATÈGICS
 Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural catalogat

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a activitats de difusió i conservació del
patrimoni històric local.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U041 3330 48002
3U041 3330 48004

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la població de Rubí en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Difondre el patrimoni local al conjunt de ciutadans de Rubí.
2. Mantenir i conservar elements del patrimoni històric local.
3. Fomentar el coneixement del patrimoni de la ciutat com a element de coneixement i
estima vers la ciutat de Rubí.
4. Afavorir estudis i/o publicacions d’història local.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Augmentar el coneixement de la ciutat a partir de la història local.
2. Millorar la cohesió social.
3. Incrementar el nombre de coneixements i coneixedors de la ciutat de Rubí.
4. Incrementar l’estima de la ciutat.
5. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

1/2

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 11.000,00€
Import subvencions dineràries: 11.000,00€
Valor subvencions en espècie:

0,00€

5.000,00€

6.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 11.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre d’activitats i/o publicacions
2. Nombre de participants en les activitats realitzades
3. Nombre de llibres o revistes venudes
4. Presència de les activitats en els medis de comunicació
5. Impacte de les activitats subvencionades
6. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.
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FITXA ANNEX: F) 5

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura
popular i tradicional de la resta d’Espanya

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Facilitar el coneixement i reconeixement de la cultura d’una part important dels
2. ciutadans de Rubí.
3. Potenciar la creació cultural en el marc de la cultura popular i tradicional.
4. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
5. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits cultural popular de la ciutat.
6. Afavorir la creació de nous públics.
7. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
8. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
4. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats culturals de la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021
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SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 33.800,00€
Import subvencions dineràries: 33.800,00€
Valor subvencions en espècie:

10.800,00€

11.000,00€

12.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 33.800,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
• Nombre d’entitats de cultura popular i tradicional de la resta d’Espanya
• Nombre de participants en les activitats realitzades
• Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
• Presència de les activitats en els medis de comunicació
• Impacte de les activitats subvencionades
• Projecció de la ciutat
• Grau de satisfacció del públic assistent
• Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.
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FITXA ANNEX: F) 6

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat catalogat
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença
 Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural catalogat

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a la custòdia i difusió d’elements del patrimoni
cultural local de propietat municipal al llarg del territori

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U41 3340 48011
3U41 3340 48012

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la població de Rubí i de la comarca
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Potenciar la projecció de la ciutat a través d’elements del patrimoni local.
2. Donar a conèixer els elements de patrimoni local a la ciutat de Rubí.
3. Donar a conèixer els elements de patrimoni local al llarg del territori.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar el coneixement sobre la ciutat de Rubí, la seva història i els elements festius de
la ciutat.
2. Projectar les entitats locals.
3. Singularitzar les festes locals.
4. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença dels ciutadans de Rubí.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 51.100,00€
Import subvencions dineràries: 51.100,00€
Valor subvencions en espècie:

16.200,00€

17.000,00€

17.900,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 51.000,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sortides o activitats realitzades.
2. Nombre de participants en les activitats realitzades
3. Presència de les activitats en els medis de comunicació
4. Impacte de les activitats subvencionades
5. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 7

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Premis i concursos culturals.

3U041.3340A.48000
3U041.3340B.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
andalusa.
2. Facilitar el coneixement i reconeixement de la cultura d’una part important dels
ciutadans de Rubí.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 202 i 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 12.000,00€
Import subvencions dineràries: 12.000,00 €
Valor subvencions en espècie:

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 12.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds
2. Nombre de participants en les activitats realitzades
3. Presència de les activitats en els medis de comunicació
4. Impacte de les activitats subvencionades
5. Valoració dels participants
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels objectius
establerts.

FITXA ANNEX: F) 8

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a programacions i jornades d’activitats
musicals.

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Potenciar la creació i exhibició musical.
2. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
3. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits de la cultura a la ciutat.
4. Afavorir la creació de nous públics.
5. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
6. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
2. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
3. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats culturals de la ciutat.
4. Incrementar el nombre de concerts,
5. Incrementar el nombre de públic en els concerts.
6. Incrementar el tipus d’oferta musical a la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 22.500,00€
Import subvencions dineràries: 22.500,00€

7.000,00€

7.500,00€

8.000,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 22.500,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
• Nombre de concerts, cicles i/o jornades de música.
• Diversitat de l’oferta musical a la ciutat,
• Nombre de participants en les activitats realitzades
• Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
• Presència de les activitats en els medis de comunicació
• Impacte de les activitats subvencionades
• Projecció de la ciutat
• Grau de satisfacció del públic assistent
• Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 9

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a activitats de creació i difusió de les arts
escèniques

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Potenciar la creació cultural, en concret de les arts escèniques.
2. Facilitar la realització d’activitats d’arts escèniques.
3. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
4. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits cultural de la ciutat.
5. Afavorir la creació de nous públics.
6. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
7. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats culturals de la ciutat.
2. Incrementar el nombre d’usuaris en els espectacles.
3. Millorar la cohesió social.
4. Incrementar el nombre de ciutadans en consum cultural.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 7.800,00€
Import subvencions dineràries: 7.800,00€

2.500,00€

2.600,00€

2.700,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 7.800,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de grups de teatre, música i dansa
2. Nombre de socis actius de les entitats
3. Nombre de participants en les activitats realitzades
4. Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
5. Presència de les activitats en els medis de comunicació
6. Impacte de les activitats subvencionades
7. Projecció de la ciutat
8. Grau de satisfacció del públic assistent
9. Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 10

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure.
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a activitats de cultura popular i tradicional
catalana

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U41 3340 48007
3U41 3340 48009
3U41 3340 48013

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la població de Rubí en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional
catalana.
2. Facilitar el coneixement i reconeixement de la cultura tradicional local en el marc de la
cultura catalana.
3. Mantenir el cicle festiu de la ciutat vinculat a la història local
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 131.500,00€
Import subvencions dineràries: 131.500,00€
Valor subvencions en espècie:

69.500,00€

30.000,00€

32.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 131.500,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Presència de les activitats en els medis de comunicació
3. Impacte de les activitats subvencionades
Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 11

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure.
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a Fires i Festivals de cultura amb projecció de
ciutat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U041 3340 48004
3U041 3340 48010
3U041 3340 48015

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la població de Rubí en general i de la comarca
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Garantir activitats i/o accions que donin a conèixer trets culturals de projecció de la
ciutat.
2. Potenciar les entitats culturals locals de la ciutat que poden ser de referència al territori.
3. Que la ciutat de Rubí formi part del circuit d’oferta cultural i de lleure a la comarca.
4. Que la ciutat esdevingui referència obligada en alguns àmbits de la cultura a la
comarca.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Projectar les entitats locals.
4. Captar ciutadans de la comarca per al consum cultural.
5. Dinamitzar els establiments de restauració de la ciutat.
6. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.
COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021

TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 72.000,00€
Import subvencions dineràries: 72.000,00€
Valor subvencions en espècie:

23.000,00€

24.000,00€

25.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 72.000,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ:

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Presència de les activitats en els medis de comunicació
3. Impacte de les activitats subvencionades
4. Grau de satisfacció dela bars i restaurants de la zona.
5. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 12

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

F)







CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i l'acreixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Preservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat catalogat
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença
Ajudar a la preservació i difusió del patrimoni cultural catalogat

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a activitats de creació i difusió vinculades amb
la imatge.

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Potenciar la creació i difusió en l’àmbit de la imatge en totes les seves disciplines.
2. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
3. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits de la cultura a la ciutat.
4. Afavorir la creació de nous públics.
5. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
6. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
2. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
3. Augmentar el nombre de ciutadans de Rubí que participin en activitats culturals de la
4. ciutat.
5. Incrementar el nombre de creadors en l’àmbit de la imatge en totes les seves
6. disciplines.
7. Incrementar el tipus d’oferta cultural a la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 2.250,00€
Import subvencions dineràries: 2.250,00€

0€

1.000,00€

1.250,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 7.000€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre d’activitats i accions vinculades amb el món de la imatge.
2. Nombre de participants en les activitats realitzades
3. Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
4. Presència de les activitats en els medis de comunicació
5. Impacte de les activitats subvencionades
6. Projecció de la ciutat
7. Grau de satisfacció del públic assistent
8. Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 13

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i l'acreixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura
popular i tradicional catalana

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les activitats de promoció i difusió de la cultura popular i
2. tradicional catalana.
3. Facilitar el coneixement i reconeixement de la cultura tradicional local en el marc de la
4. cultura catalana.
5. Mantenir el cicle festiu de la ciutat vinculat a la història local
6. Potenciar la creació cultural en el marc de la cultura popular i tradicional.
7. Augmentar l’oferta cultural de la ciutat de Rubí.
8. Implicar al conjunt de la ciutadania en els diferents àmbits cultural popular de la ciutat.
9. Afavorir la creació de nous públics.
10. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat
11. Afavorir l’accés universal a la cultura
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar la cohesió social.
2. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
3. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
4. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats culturals de la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 52.350,00€
Import subvencions dineràries: 52.350,00€

16.950,00€

17.400,00€

18.000,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 52.350,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SI

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre d’entitats de cultura popular i tradicional
2. Nombre de participants en les activitats realitzades
3. Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
4. Presència de les activitats en els medis de comunicació
5. Impacte de les activitats subvencionades
6. Projecció de la ciutat
7. Grau de satisfacció del públic assistent
8. Nivells qualitatius en aspectes creació i presentació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 14

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)





CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure
Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a la difusió i promoció del col·leccionisme

3U041 3340 48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la ciutadania en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Facilitar la realització d’activitats de lleure que facilitin espais de trobada.
2. Potenciar espais de trobada i col·leccionisme com a eina per a la relació entre
3. ciutadans.
4. Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Que el màxim de ciutadans de Rubí participin en activitats de la ciutat.
2. Millorar la cohesió social.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 1.050,00€
Import subvencions dineràries: 1.050,00€ .

300,00€

350,00€

400,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 1.050,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ
De ................: ...............€

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Grau d’acompliment dels objectius establerts en cadascuna de les activitats.
3. Presència de les activitats en els medis de comunicació
4. Impacte de les activitats subvencionades
5. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

FITXA ANNEX: F) 15

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
EFECTES
ESTRATÈGICS

F)
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL
 Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura i el lleure.
 Fomentar la preservació, la creació, i el creixement de les diverses
manifestacions culturals artístiques i no artístiques, com també la seva
difusió i consum, assolint un grau satisfactori en l'oferta
 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
 Assolir el màxim grau satisfactori en l'oferta cultural i el sentiment de
pertinença

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport a manifestacions artístiques rellevants

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U41 3330 48001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: A la població de Rubí en general
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar esdeveniments culturals de gran impacte.
2. Difondre accions de creació i/o difusió culturals de qualitat destacada.
3. Reconèixer persones o entitats per la seva trajectòria cultural destacada.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Projectar artistes, creadors i entitats locals reconeguts.
2. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença dels ciutadans de Rubí.
3. Incrementar el nombre de ciutadans interessats en el consum cultural.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 25.000,00€
0€

Import subvencions dineràries: 25.000,00€
Valor subvencions en espècie:

10.000,00€

15.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 25.000,00€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ:
De ....................:.......................,..

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de participants en les activitats realitzades
2. Presència de les activitats en els medis de comunicació
3. Impacte de les activitats subvencionades
4. Grau de satisfacció del públic assistent
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

FITXA ANNEX: G) 1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

G)

ESPORTS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts a famílies amb dificultats econòmiques per
garantir que els infants i joves en edat escolar pugui
accedir i mantenir la participació en una pràctica
esportiva.

3U040.3410.48027

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants i joves en edat escolar de famílies de Rubí amb dificultats econòmiques.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Afavorir l’accés i el manteniment de la pràctica esportiva a tots aquells infants i joves que per
la seva situació econòmica familiar no la puguin iniciar o continuar.
2. Afavorir l’organització de grups esportius de les entitats esportives i de les associacions de
pares i mares.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Aconseguir que cap infant i jove de la ciutat de Rubí que faci una activitat esportiva en una
entitat esportiva o associació de pares i mares, deixi de fer o pugui inciar una practica
esportiva amb caràcter regular (temporada esportiva).
b) Afavorir l’organització de grups esportius de les entitats esportives i de les associacions de
pares i mares.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 360.000,00 €
Import subvencions dineràries: 360.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 € 120.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 330.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: .30.000,00. €
De ....Diputació de Barcelona: 30.000,00. €

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Percentatge de resolucions positives vers les negatives.
4. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: G) 2

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

G)

ESPORTS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts per l’organització d’activitats puntuals per
entitats esportives inscrites al REC municipal.

3U040.3410.48001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en activitats puntuals que organitzen entitats
esportives de la ciutat Rubí, inscrites al REC municipal.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar l’organització d’activitats esportives de caràcter puntual que tinguin com
objectiu fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en l’àmbit federatiu o de lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim de ciutadans de Rubí, nois/es, joves, adults i gent gran participin en alguna
activitat d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de millorar el rendiment
esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 16.000,00 €
Import subvencions dineràries
16.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 16.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Percentatge de resolucions positives vers les negatives.
4. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
5. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: G) 3

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

G)

ESPORTS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts per l’organització de programes o projectes de
temporada esportiva o anuals dinamitzats per entitats
esportives inscrites al REC municipal.

3U040.3410.48001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en activitats puntuals que organitzen entitats
esportives de la ciutat Rubí, inscrites al REC municipal.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar l’organització de programes o projectes de caràcter de temporada o
anuals que tinguin com objectiu fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en l’àmbit
federatiu o de lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim de ciutadans de Rubí, nois/es, joves, adults i gent gran participin en alguna
programa o projecte d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de millorar el
rendiment esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 22.000,00 €
Import subvencions dineràries
22.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 22.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Percentatge de resolucions positives vers les negatives.
4. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
5. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: G) 4

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

G)

ESPORTS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS 2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.
Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
EFECTES
ESTRATÈGICS grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

Ajuts per potenciar la pràctica esportiva de temporada
o puntual amb un alt impacte o demanda en l’esport
local de Rubí i la seva projecció exterior per entitats
esportives inscrites al REC municipal.

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U040.3410B.48000 / 3U040.3410B.480001
3U040.3410C.48003 / 3U040.3410C.48006
3U040.3410C.48007 / 3U040.3410C.48008
3U040.3410C.48009 / 3U040.3410C.48010
3U040.3410C.48011 / 3U040.3410C.48012
3U040.3410C.48013 / 3U040.3410C.48014
3U040.3410C.48022 / 3U040.3410C.48024
3U040.3410C.48025 / 3U040.3410C.48028
3U040.3410C.48029

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/200, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en programes, projectes o activitats puntuals
que s’organitzen a la ciutat de Rubí per part de les entitats esportives inscrites al REC
municipal.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar l’organització de programes o projectes de caràcter de temporada o
anuals que tenen un alt impacte i demanda en el sistema esportiu de la ciutat de Rubí i
que tenen com objectiu fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en l’àmbit federatiu
o de lleure.
2. Recolzar i potenciar l’organització d’activitats esportives de caràcter puntual que tenen un
alt impacte i demanda en el sistema esportiu de la ciutat de Rubí i que tenen com objectiu
fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en l’àmbit federatiu o de lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim de ciutadans de Rubí, infants, joves, adults i gent gran participin en alguna
programa o projecte d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de millorar el
rendiment esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.
b) Que el màxim de ciutadans de Rubí, infants, joves, adults i gent gran participin en alguna

1

activitat de caràcter puntual d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de
millorar el rendiment esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 820.000.00€
Import subvencions dineràries: 820.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

260.000.00 € 280.000,00 € 280.000,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 793.300,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: 26.700,00. €
De Diputació de Barcelona: 26.700,00 €

8.900,00 €

8.900,00 €

8.900,00 €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Percentatge de resolucions positives vers les negatives.
4. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
5. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: G) 5

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

G)

ESPORTS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS 2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.
Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
EFECTES
ESTRATÈGICS grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Ajuts per potenciar la pràctica esportiva de
temporada adreçada específicament a infants i joves
en edat escolar vinculats al programa de Jocs
Esportius Escolars a Rubí.

3U040.3410A.48015 / 3U040.3410A.48016
3U040.3410A.48017 / 3U040.3410A.48018
3U040.3410A.48019

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/200, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants i joves en edat escolar que participen en programes d’escoles esportives que
s’organitzen a la ciutat de Rubí per part de les entitats esportives inscrites al REC municipal.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar l’organització de programes o projectes de caràcter de temporada o
anuals que fomenten l’esport en edat escolar i estan vinculats a escoles esportives
relacionades amb el funcionament dels Jocs Esportius Escolars.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim d’infants i joves de Rubí en edat escolar participin en alguna programa o
projecte d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de millorar el rendiment
esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.
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COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 30.000.00€
Import subvencions dineràries: 30.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

10.000.00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 30.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Percentatge de resolucions positives vers les negatives.
4. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
5. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: G) 6

SUBVENCIÓ DIRECTA EXCEPCIONAL

ÀMBIT
TEMÀTIC

G)

ESPORTS

1. Estimular la practica de l’esport i l’activitat física.
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS 2. Facilitar l’accés a l’esport i l’activitat física.
Augmentar en nivell de la pràctica esportiva i d'activitat física entre
EFECTES
ESTRATÈGICS grups socials i poblacionals diverses.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Ajuts excepcionals per potenciar la pràctica
esportiva de temporada o puntual amb un alt
impacte o demanda en l’esport local de Rubí i la
seva projecció exterior per entitats esportives
inscrites al REC municipal.

3U040.3410.48004

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/200, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en programes, projectes o activitats puntuals
que s’organitzen a la ciutat de Rubí per part de les entitats esportives inscrites al REC
municipal.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar l’organització de programes o projectes de caràcter de temporada o
anuals excepcionals que tenen un alt impacte i demanda en el sistema esportiu de la
ciutat de Rubí i que tenen com objectiu fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en
l’àmbit federatiu o de lleure.
2. Recolzar i potenciar l’organització d’activitats esportives de caràcter puntual excepcional
que tenen un alt impacte i demanda en el sistema esportiu de la ciutat de Rubí i que
tenen com objectiu fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en l’àmbit federatiu o de
lleure.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim de ciutadans de Rubí, infants, joves, adults i gent gran participin en alguna
programa o projecte d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de millorar el
rendiment esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.
b) Que el màxim de ciutadans de Rubí, nois/es, joves, adults i gent gran participin en alguna
activitat de caràcter puntual d’interès públic dins el sector esportiu, amb l’objectiu de
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millorar el rendiment esportiu, la vida associativa, la salut i el benestar de la població.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 13.500.00€
Import subvencions dineràries: 13.500,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

4.500.00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 13.500,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
4. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: H) 1

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT TEMÀTIC

H)

COOPERACIÓ I DRETS HUMANS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals.

-

EFECTES
ESTRATÈGICS

-

-

Millorar l’accés a les necessitats bàsiques.
Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les
Entitats locals
Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis
amb baix IDH
Millorar el nivel de protecció del medi ambient als països
amb baix IDH
Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Suport als projectes amb les ciutats agermanades i al
seu entorn

3U059.9242A.48003

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
A la població de les ciutats agermanades i al seu entorn
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS): Col·laborar en la millora de les condicions de vida
de la població resident a les ciutats agermanades i col·laborar amb les seves administracions
locals per tal de millorar la gestió dels projectes i serveis dels que es beneficia la seva població.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS): Augmentar l’accés a serveis de qualitat de la població
resident a les ciutats agermanades, millorar l’accés de la seva població als serveis bàsics, a
l’educació i a la sanitat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.
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COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 30.000,00 €
Import subvencions dineràries:
30.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00€

10.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 30.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
-Nombre de ciutadans de les ciutats agermanades que es beneficien de projectes de
milllora d’accés a la salut, a l’aigua o a l’educació
- Nombre de ciutadans de Rubí que participen a projectes de sensibilització sobre les
ciutats agermanades o en les mateixes ciutats.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: H) 2

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

H)

COOPERACIÓ I DRETS HUMANS

- Generar conciencia crítica sobre la realitat mundial a la población de Rubí
- Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí
- Enfortit a les Entitats locals que realitzen accions de sensibilització envers
al compliment dels drets humans i a la justicia global.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport als projectes de sensibilització i educació per
al desenvolupament i pels drets humans.

3U059.9242A.48001

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
- A tota la població de Rubí
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Millorar la sensibilització i el coneixement de la població cap als projectes de cooperació
internacional.
2. Difondre la cultura de la defensa de la pau, els drets humans i la convivència.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Augmentar el número i la qualitat de les activitats d’Educació per al Desenvolupament
que es fan a les escoles i instituts.
2. Augmentar el número i diversificar de les activitats d’Educació per al Desenvolupament
que es fan adreçades a tota la població.
3. Augmentar el número d’activitats que es realitzen de manera transversal amb altres
entitats o organitzacions que no tenen com a únic objectius els de la cooperació o
l’educació per al desenvolupament.
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 90.000,00 €
Import subvencions dineràries: 90.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00€

30.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 90.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
-Nombre d’activitats de sensibilització sobre Educació per al Desenvolupament que fan les
entitats.
- Nombre de ciutadans de Rubí que participen de les activitats.
- Nombres de centres educatius on e desenvolupen algunes d’aquestes activitats.
- Nombre d’alumnes que participen.
- Nombre d’activitats que es realitzen de manera coordinada amb altres entitats.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: H) 3

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

H)
COOPERACIÓ I DRETS HUMANS
- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals als països amb baix ín
dex de desenvolupament humà (IDH)
- Millorar la gobernança i el poder locals dels països amb baix IDH
- Millorar el desenvolupament econòmic local dels països amb baix IDH
- Protecció del Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic als països amb
baix IDH
- Generar conciencia crítica sobre la realitat mundial a la población de Rubí
- Millorar l’accés al dret a l’aigua, la salut i l’educació
- Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les Entitats locals
- Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis amb baix IDH
- Millorar el nivel de protecció del medi ambient als països amb baix IDH
- Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí
- Enfortit a les Entitats locals que realitzen accions de sensibilització envers
al compliment dels drets humans i a la justicia global.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Suport als projectes
desenvolupament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI
de

cooperació

per

al

3U059.9242A.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
- A tota la població resident a països amb un baix índex de desenviolupament humà (IDH) i a les
zones on existeixen poblacions amb les que Rubí està agermanada.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals als països amb baix ín dex de
desenvolupament humà (IDH)
- Millorar la gobernança i el poder locals dels països amb baix IDH
- Millorar el desenvolupament econòmic local dels països amb baix IDH
- Protecció del Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic als països amb baix IDH
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
- Millorar l’accés al dret a l’aigua, la salut i l’educació
- Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les Entitats locals
- Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis amb baix IDH
- Millorar el nivel de protecció del medi ambient als països amb baix IDH
- Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 360.000,00 €
Import subvencions dineràries: 360.000,00 €
120.000,00 €

120.000,00€

120.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 360.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ..30./10./ 2019......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
-Nombre d’habitants que accedeixen a projectes de millor de l’accés a l’aigua, la salut i
l’educació
- Nombre d’entitats locals dels països tercers amb els que es treballa.
- Nombre de projectes on es treballa per la protecció del medi ambient
- Nombre d’activitats adreçades a la població de Rubí per a donar a conèixer els projectes
de les diferents ONGs i nombre de població que participa a cada activitat.
- Nombre d’activitats que es fan als centres educatius i nombre d’alumnes que hi participen.
.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: H) 4

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT TEMÀTIC

H)

COOPERACIÓ I DRETS HUMANS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

- Millorar el nivell de compliment dels Drets Univerals

EFECTES
ESTRATÈGICS

- Millorar l’accés a les necessitats bàsiques de la població.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Suport als projectes d’emergència per a situacions de
catàstrofes naturals o sobrevingudes a paísos tercers
sobre tots els que tenen un baix índex de
desenvolupament humà.

3U059.9242A.48005

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones que es troben en situacions d’emergència ocasionades per catástrofes naturals o
conflictes armats.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques en situacions d’emergències ocasionades
per catàstrofes naturals, guerres o crisis humanitàries..
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Millorar l’accés a les necessitats bàsiques a països i zones en situació d’emergència.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 90.000,00 €
Import subvencions dineràries:
90.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00€

30.000,00 €

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 90.000,00 €

1

ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
-Nombre de ciutadans de les ciutats i zones en situacions d’emergència que es beneficien
de projectes de millora d’accés a les necessitats bàsiques.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: H) 5

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
ÀMBIT TEMÀTIC

H)

COOPERACIÓ I DRETS HUMANS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals.

EFECTES
ESTRATÈGICS

- Millorar l’accés a les necessitats bàsiques.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Millora de la situació de persones refugiades que
resideixen a Rubí.

3U059.9242A.48007

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones refugiades residents a Rubí que ja han acabat o que no poden accedir al programa
Estatal d’Ajuda als refugiats.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Contribuir a la integració plena i amb garantia de cobertura dels seus drets de les persones
refugiades que resideixen a Rubí i que no accedeixen o surten del Programa estatal de
refugi.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Facilitar l’accés a una vivenda de manera temporal a les persones refugiades per diversos
motius no accedeixen o han de deixar de gaudir del programa estatal de refugi.
2. Aconseguir una major integració de les persones refugiades residents a Rubí.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 90.000,00 €
Import subvencions dineràries:
90.000,00 €
30.000,00 € 30.000,00€
30.000,00 €
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 90.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ..................................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
- Nombre de persones que es beneficien del programa.
- Enquestes a les persones beneficiaries.
- Reunions de coordinació amb la resta de dispositius d’atenció a nouvinguts i amb altres serveis
del municipi
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels objectius
establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: I) 1
SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

I)

PROTECCIÓ CIVIL

Promoure el voluntariat de Protecció Civil i Defensa Forestal.
Incrementar el nombre de voluntaris de Protecció Civil i de Defensa
Forestal
Implicar el voluntariat amb la finalitat d‘obtenir una col·laboració eficaç i
ordenada que signifiqui una ajuda i contribució reals a les tasques de
Protecció Civil i Defensa Forestal

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Voluntariat de protecció civil i de defensa forestal

9U080 1350A 48003
9U080 1350A 48004

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Voluntaris de protecció civil i de defensa forestal
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Promoure el voluntariat de protecció civil i de defensa forestal

EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Implicar el voluntariat de protecció civil i de defensa forestal amb la finalitat d’obtenir una
col·laboració eficaç i ordenada que signifiqui una ajuda i contribució reals a les tasques de
protecció civil i defensa forestal
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 30.000.00€
Import subvencions dineràries: 30.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

10.000.00 €

10.000.00 €

10.000.00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 30.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1.
Nombre de voluntaris de protecció civil
2.
Nombre d’activitats/emergències/esdeveniemnts a les que participin
3.
Nombre d’hores d’actuacions en emergències/esdeveniments/actes
requereixin per part del servei de Protecció Civil

quan

es

PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: J) 1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

J)

SUPORT A LES ENTITATS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Donar suport i acompanyament a les entitats per fomentar la seva
creació, enfortir-les i visibilitzar-les.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Incrementar el nombre de d’entitats ciutadanes i augmentar la seva
solidesa, viabilitat i corresponsabilitat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuts a les entitats juvenils que realitzen activitats en
tots els àmbits que contempla el Pla Local de
Joventut.

3U059 .3370G.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Població jove de Rubí de 12 a 29 anys. Entitats juvenils de la ciutat.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Donar suport tècnic i acompanyament a les associacions juvenils i visibilitzar-les dins les
dinàmiques socials del municipi.(Eix 4 de Participació i Associacionisme del Pla Local de
Joventut 2018-2021)
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Incrementar les associacions juvenils i aconseguir generar un associacionisme amb un major
nivell de solidesa, viabilitat i corresponsabilitat amb el Pla Local de Joventut i amb les
dinàmiques de la ciutat.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 45.000,00 €
Import subvencions dineràries: 45.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00€

15.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 45.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’entitats juvenils de nova creació
Nombre de joves que participen de cada una de les activitats que organitzen
Nombre d’activitats que organitzen relacionades amb cada un dels eixos del Pla Local de
Joventut.
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: J) 2

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

J)

SUPORT A LES ENTITATS

OBJECTIUS
Donar suport i acompanyament a les entitats per fomentar la seva creació,
ESTRATÈGICS enfortir-les i visibilitzar-les.
EFECTES
Incrementar el nombre d’entitats ciutadanes i augmentar la seva solidesa,
ESTRATÈGICS viabilitat i corresponsabilitat.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Fomentar la participació social i l’associacionisme
de la gent gran.

3U059. 2313D. 48001
3U059. 2313D. 48002
3U059. 2313D. 48003
3U059. 2313D. 48004

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Persones grans actives.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Donar suport i acompanyar projectes d’associacions de gent gran i visibilitzar-les dins les
dinàmiques socials del municipi.

EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Incrementar les activitats de les associacions de gent gran i aconseguir generar un
associacionisme amb un major nivell de solidesa, viabilitat i corresponsabilitat.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 13.000.00€
Import subvencions dineràries: 13.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

4.000.00 €

4.500.00 €

4.500,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 13.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre d’activitats que organitzen durant l’any
2. Nombre de persones participants a les activitats organitzades
3. Freqüència en que organitzen activitats destinades a les persones grans

PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: J) 3

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

J)

SUPORT ENTITATS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Enfortir el teixit associatiu i contribuir al seu finançament perquè disposin de
més recursos per als seus projectes i activitats

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar els recursos de les entitats per als seus projectes i activitats de
dinamització social, cultural i esportiva

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport econòmic a les despeses en subministraments
i lloguer d’immobles de les entitats veïnals.

9U789.241C.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Entitats veïnals sense ànim de lucre (AV i AP) que assumeixen despeses en subministraments i
lloguers de locals socials.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Que les entitats puguin destinar més recursos a la dinamització del barri
Recolzar econòmicament a les entitats veïnals que assumeixen les despeses de
subministraments i lloguers de locals socials.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Destinació de més recursos per a la dinamització social, cultural i esportiva del barri
Equilibrar els recursos que les diferents entitats veïnals obtenen de l’administració local
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 15.000,00€
Import subvencions dineràries: 15.000,00 €

5.000,00€

5.000,00€

5.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 15.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Tamany de les instal·lacions
Nivell d'ús de les instal·lacions
Costos en subministraments i lloguers
Nivell de despesa assumida per l’entitat en subministraments i lloguers respecte d’altres entitats
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: J) 4

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

J)

SUPORT ENTITATS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Enfortir el teixit associatiu i contribuir al seu finançament perquè disposin de
més recursos per als seus projectes i activitats

EFECTES
ESTRATÈGICS

Augmentar els recursos de les entitats per als seus projectes i activitats de
dinamització social, cultural i esportiva

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Activitats de dinamització social, cultural i esportiu
dels barris.

9U789.241C.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadans dels barris de Rubí que participen en les activitats de les associacions de veïns i
associacions de propietaris

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Donar suport econòmic als projectes d’activitats de les associacions de veïns i de propietaris
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Incrementar i mantenir les activitats de dinamització social, cultural i esportiva dels barris
Major cohesió social dels barris

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 75.000,00 €
Import subvencions dineràries: 75.000,00 €
25.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

25.000,00€

25.000,00€

RECURSOS MUNICIPALS: 75.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de participants en les activitats programades
Nombre d’activitats programades anualment
Despesa total de les activitats de cada barri
Solvència tècnica i organitzativa de l’entitat
Dimensió del barri (extensió i nombre d’habitants)
Grau d’interès institucional de l’activitat
Nombre d’activitats arrelades a l’entitat (més de 3 anys consecutius)
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: J) 5

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

J)
SUPORT A LES ENTITATS
- Donar suport i acompanyament

a les activitats de les entitats
del REC que dinamitzen determinats col·lectius socials.
-

EFECTES
ESTRATÈGICS

Incrementar el nombre d’activitats de les entitats del REC que
dinamitzen determinats col·lectius socials i incrementar el seu
impacte a la societat

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport a les activitats en el temps lliure
d'infants i joves amb intencionalitat 3U059.2313A.48009
pedagògica fora dels àmbits escolars i
familiar.
TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Entitats de Rubí que treballen en el lleure educatiu dels infants i joves.
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):

Promorue iniciativies, moviments i experiències en el temps lliure d'infants i
joves amb intencionalitat pedagògica fora dels àmbits escolar i familiar.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):

Incrementar les opcions d'activitats en el temps de lleure.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 36.000,00 €
Import subvencions dineràries:
36.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00€

12.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 36.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre d’activitats presentades
Nombre d’infants i joves que participen
Nombre de reunions de coordinació amb l’ajuntament i amb altres entitats de la ciutat
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: K)1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

K)

SALUT PÚBLICA

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

1. Contribuir a promoure hàbits i estils de vida saludables en la
ciutadania.
2. Donar suport socio-sanitari a malats crònics i a les seves famílies

EFECTES
ESTRATÈGICS

1. Prevenir malalties associades a estils de vida poc saludables.
2. Millorar la salut de la ciutadania de Rubí
3. Millorar la qualitat de vida dels malalts crònics i les seves famílies.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport per a la millora de la salut de la ciutadania de
Rubí

3U035.3110A.48000

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
-

Llei General de Sanitat de 1986
Llei d’ Ordenació Sanitària de Catalunya de 1990
Decret legislatiu 2/2003
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya de 2009.
Llei 27/2013. LERSAL. ARTICLE 25. APARTAT 2. PUNT J. En matèria de protecció de la salubritat pública.

Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadania de Rubí

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):

1. Promoció d’ hàbits i estils de vida saludables per tal de prevenir malalties.
2. Suport sociosanitari a malats i familiars.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels malats i el seus familiars.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 27.000,00 €
Import subvencions dineràries: 27.000,00 €

9.000,00€

9.000,00€

9.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 27.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Existents

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de campanyes informatives relacionades amb temes de promoció de la salut.
Nombre de material divulgatiu distribuït entre la població de Rubí.
Nombre de intervencions (tallers, activitats, xerrades...) realitzades a la població
general.
Nombre de participants a les activitats comunitàries.
Nombre de malats i de familiars als que s’ha fet suport socio-sanitAri.
PERIODICITAT: Anual

Rubí, 12 de març de 2019

2

FITXA ANNEX: L) 1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC

L

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora dels
equipaments de la ciutat de Rubí gestionats per tercers i que ofereixen
serveis d’interès públic.

EFECTES
ESTRATÈGICS

Mantenir els equipaments municipals en condicions aptes per a la seva
utilització, especialment aquells sotmesos a un ús intensiu

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Ajuda per al petit manteniment dels centres educatius
d’educació infantil i primària i el CEE Ca n’Oriol

3U036.3260H.48029

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Escoles d’educació infantil i primària públiques i escola d’educació especial
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Que els desperfectes i avaries dels edificis es resolguin amb agilitat
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
Que els centres tinguin uns edificis amb condicions òptimes
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 111.000,00 €
Import subvencions dineràries: 111.000,00 €

37.000,00 €

37.000,00€

37.0000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 111.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

Existents

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 11/4 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de centres d’educació infantil i primària i d’educació especial
Nombre de centres que sol·liciten l’ajuda
PERIODICITAT: Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una
revisió dels objectius establerts.

Data i signatura

2

FITXA ANNEX: L) 2

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA

ÀMBIT
TEMÀTIC

L)

EQUIPACIONS

Garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora dels

OBJECTIUS
equipaments de la ciutat de Rubí gestionats per tercers i que
ESTRATÈGICS

ofereixen serveis d’interès públic.
Mantenir els equipaments en condicions optimes per a la seva
EFECTES
ESTRATÈGICS utilització, especialment aquells sotmesos a un ús intensiu.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:

Ajuts per garantir la vigilància, la conservació, el
manteniment i la millora de les instal·lacions
esportives de la ciutat.

3U040.3420A.48000 / 3U040.3420A.48001
3U040.3420A.48002 / 3U040.3420A.48004
3U040.3420A.48007 / 3U040.3420A.48008

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia: Segons l’article 39.1 del Decret Legislatiu 1/200, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’Esport.
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en programes, projectes o activitats puntuals
que s’organitzen en les instal·lacions esportives de la ciutat de Rubí.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
1. Recolzar i potenciar les accions de vigilància, conservació, manteniment i millora en les
instal·lacions esportives de la ciutat de Rubí per garantir la qualitat organitzativa dels
programes, projectes i activitats puntuals.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
a) Que el màxim de ciutadans de Rubí, infants, joves, adults i gent gran participin en algun
programa o projecte d’interès públic dins el sector esportiu, ho facin en instal·lacions
esportives que garanteixin una optima qualitat organitzativa.
b) Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021. Les temporades esportives corresponents.

1

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 580.000.00€
Import subvencions dineràries: 580.000,00€
Valor subvencions en espècie: ...............,... €

180.000.00 € 200.000,00 € 200.000,00 €

RECURSOS MUNICIPALS: 580.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre de sol·licituds presentades a cada temporada.
2. Nombre de sol·licituds amb resolució positiva d’ajut.
3. Nivell d’exhauriment dels diners establerts a l’aplicació pressupostària.
4. Nivell de participació global vers les activitats que han presentat sol·licitud. Índex de
participació.
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

Data i signatura:

2

FITXA ANNEX: L) 3

SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA
ÀMBIT
TEMÀTIC

L)

EQUIPAMENTS

Garantir la vigilància, la conservació, el manteniment i la millora dels
OBJECTIUS
equipaments de la ciutat de Rubí gestionats per tercers i que ofereixen
ESTRATÈGICS
serveis d’interès públic.

EFECTES
Mantenir els equipaments en condicions optimes per a la seva utilització,
ESTRATÈGICS especialment aquells sotmesos a un ús intensiu.

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:
Ajuts per garantir la vigilància, la conservació, el
manteniment i la millora de les instal·lacions culturals
de la ciutat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI:
3U041.3340.48016

TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada: .......................................................................
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Infants, joves, adults, gent gran que participen en programes, projectes o activitats puntuals
que s’organitzen en les instal·lacions culturals de la ciutat de Rubí.

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):
Recolzar i potenciar les accions de vigilància, conservació, manteniment i millora en les
instal·lacions culturals de la ciutat de Rubí per garantir la qualitat organitzativa dels
programes, projectes i activitats puntuals.
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):
1. Que el màxim de ciutadans de Rubí, infants, joves, adults i gent gran que participin en
algun programa o projectes d’interès públic dins el sector cultural, ho facin en
instal·lacions culturals que garanteixin una optima qualitat organitzativa.
2. Augmentar el sentiment d’orgull i pertinença.
TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 i 2021.

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 22.000€
Import subvencions dineràries: 22.000€

0€

11.000,00€

11.000,00€

Valor subvencions en espècie:

RECURSOS MUNICIPALS: 22.000€
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

INICI DEL PROCEDIMENT
D’ofici: Data màxima d’inici: ...../..... de cada exercici
A instància de part de les entitats sol·licitants.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
1. Nombre d’elements reparats
2. Tipus d’elements reparats
3. Estat del material, elements i patrimoni cedits de propietat municipal
PERIODICITAT:
Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una revisió dels
objectius establerts.

FITXA ANNEX: M) 1

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

ÀMBIT TEMÀTIC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

EFECTES
ESTRATÈGICS

M)1

TINENÇA D’ANIMALS

1. Promocionar la cura i la protecció dels animals
2. Promocionar la convivència entre animals i persones
3. Tenir cura, defensar i protegir als animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits.
1. Millorar el benestar dels animals de companyia i fomentar la
responsabilitat dels seus propietaris.
2. Evitar la proliferació descontrolada dels animals de companyia
(esterilització)
3. Aconseguir una ciutat més cívica i neta

LÍNIA DE SUBVENCIÓ:

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Suport per la protecció i el benestar dels animals 3U035.3111A.48000
de companyia
TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA:
Pròpia:
Delegada:
Impròpia: ........................................................................

SECTORS ALS QUE S’ADREÇA:
Ciutadania

OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):

1.
2.
3.
4.

Fomentar l'adopció responsable
Educar en la convivència als propietaris d’animals de companyia
Fomentar la responsabilitat dels propietaris d’animals de companyia
Tenir cura del benestar i la qualitat de vida dels animals ensalvatgits

EFECTES (RESULTATS ESPERATS):

1.
2.
3.
4.
5.

Disminuir l'abandonament d'animals de companyia
Disminuir el número d'animals de companyia sense sostre
Millorar el benestar i la qualitat de vida dels animals ensalvatgits
Fomentar les conductes cíviques dels propietaris d’animals de companyia
Mantenir neta la nostra ciutat

TERMINI DE CONSECUCIÓ:
Any 2019, 2020 I 2021

1

SISTEMA DE CONCESSIÓ
Per concurrència competitiva
Prelació
Prorrateig

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 18.000,00 €
Import subvencions dineràries: 18.000,00 €

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

Valor subvencions en espècie: ...............,... €

RECURSOS MUNICIPALS: 18.000,00 €
ALTRES APORTACIONS:
NO
SÍ: ......................,.... €
De ...................................................: ..................,.. €

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS:
NO: subvenció d’import cert.
SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final.

MODALITAT DE PAGAMENT
SUBVENCIÓ DINERÀRIA
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
Prepagable (pagament anticipat)
Postpagable

BASES REGULADORES:
No existents: data màxima d’entrada en vigor ....../...../ ......

Existents

Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
INDICADORS:
Nombre de campanyes informatives relacionades amb temes de promoció de la tinença
responsable.
Nombre de intervencions (tallers, activitats, xerrades...) realitzades a la població general.
Nombre de participants a les activitats comunitàries.
Nombre d’animals de companyia atesos, alimentats...
PERIODICITAT: Anual

Rubí, 12 de març de 2019
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