Pla estratègic de subvencions exercici 2022
I. ANTECEDENTS

L’Acció Social ha de ser un dels pilars fonamentals per l’emancipació i independència de cada
persona que necessiti un suport, una ajuda o un acompanyament per tal de garantir una vida
digna, o el què és el mateix, l’Acció Social ha de ser un element central en les polítiques
públiques per facilitar, potenciar i equilibrar la cohesió social al municipi.
Des de l’Administració Pública, cal preservar i donar les facilitats a l’abast de l’administració
local perquè les unitats de convivència de cadascuna de les llars del poble puguin tenir accés
als drets fonamentals d’habitatge, educació, alimentació, cures, higiene, energia i aigua. Així
com també, seguir un pla de treball perquè aquestes persones puguin apoderar-se optant a la
ocupació, bé sigui laboral o bé sigui d’estudis.
Per consegüent, les polítiques públiques de subvencions en el camp de l’acció social al
municipi han de facilitar que totes les persones puguin tenir cobertes el conjunt de necessitats
bàsiques que requereix cada llar o unitat de convivència, independentment de la seva situació
econòmica. És a dir, un dels objectius generals de l’Administració Pública és aconseguir,
mitjançant les diferents polítiques econòmiques, una distribució de la renda més equitativa
entre la ciutadania.
Aquest objectiu s’assoleix tant per la via dels ingressos, establint un sistema tributari
progressiu, com per la via de la despesa, dins la qual podem destacar l’activitat d’ajudes
mitjançant subvencions. És aquesta activitat, consistent en l’entrega de recursos a persones
físiques i jurídiques, ja siguin monetaris o mitjançant béns, és la que és objecte de
desenvolupament d’aquest Pla.
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que els
òrgans de les Administracions públiques que proposin atorgament de subvencions hauran
d’aprovar un pla estratègic on es concretin els objectius, els costos previsibles i les fonts de
finançament de les línies de subvenció que es volen atorgar. L’objecte d’aquest precepte no és
un altre que definir el nexe causal entre les necessitats púbiques d’interès general que pretén
cobrir, establint així uns objectius emmarcat en un període temporal, i els efectes que es
pretenen aconseguir amb aquestes accions de subsidi.

Mitjançant el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei, aprovat mitjançant RD 887/2006,
de 21 de juliol (article 12), s’estableix el contingut mínim que ha de desenvolupar aquest Pla
estratègic, consistent en:
a) Àrees de competència que afecta el Pla.
b) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
c) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
d) Termini necessari per la consecució dels objectius.
e) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
f)

Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies
bàsiques que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.

g) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per la
consecució dels objectius.
Tot i així, atenent al marc general al que s’adreça la regulació normativa d’aquest àmbit en el
qual està inclosa l’administració local, enlloc s’estableix el moment i l’òrgan competent per
aprovar aquest Pla estratègic. Per tant, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, fent ús de les
seves competències, va aprovar mitjançant acord plenari de 30 de novembre de 2017
l’Ordenança general de subvencions que regula, entre d’altres, aquests aspectes no previstos
en el marc general, tot establint en el seu article 7 que el Pla estratègic de subvencions
s’aprovarà amb el pressupost municipal i que serà el Ple l’òrgan competent.
Definits els requeriments jurídics i atenent el fet que s’està instruint l’expedient del pressupost
per a l’exercici 2022, procedeix desenvolupar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, no només amb l’objecte de donar compliment a allò que exigeix la
normativa, sinó també per dotar d’una major transparència la utilització de la despesa pública
articulada mitjançant subvencions. Tot i que la vigència temporal d’aquest Pla coincideix amb
l’anualitat pressupostària, dins de les diferents línies d’acció previstes, s’han considerat també
les necessitats d’aquells projectes que tenen un vigència plurianual, definint així les obligacions
futures en aquests àmbits que hauran de preveure els Plans i pressupostos d’exercicis futurs.

Seran objectius generals d’aquest Pla les actuacions que tot seguit es descriuen:
1) Millorar el benestar, en general, de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès, amb
l’objecte de cobrir no solament les actuacions de primera necessitat, sinó fer extensiva
aquesta política a altres àmbits com pot ser l’esport, l’educació, l’habitatge, la igualtat de
gènere, etc...

2) Incentivar la cultura participativa mitjançant l’acció associativa.
3) Participar, mitjançant l’activitat d’entitats del municipi, en l’acció solidària a favor de la
població de països en vies de desenvolupament o afectats per catàstrofes.
4) Assegurar el compliment de totes aquelles obligacions que l’Ajuntament ha contret amb
altres organitzacions, ja siguin públiques o privades, mitjançant la subscripció de
convenis.
5) Incentivar la realització d’inversions de capital en aquells àmbits d’interès públic
municipal.

Altrament, els àmbits d’actuació previstos en aquest pressupost són:
1) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de foment i promoció de l’activitat veïnal.
2) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la solidaritat i cooperació.
3) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de l’habitatge.
4) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la cultura.
5) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit del benestar social.
6) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la Gent Gran.
7) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de l’esport.
8) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de joventut
9) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit del desenvolupament econòmic.
10) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la protecció ambiental.
11) Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la educació.

II. ÀMBITS D’ACTUACIÓ
1. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de foment i promoció de l’activitat veïnal
A) ENTITATS DE L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Entitats i associacions vinculades a l’àrea de Participació Ciutadana com són les
Associacions de Veïns i Federacions de veïns.

b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
Objectius:
-

Dinamització social del barri mitjançant el suport a activitats

-

Recolzar el manteniment i funcionament de les associacions i federacions veïnals

Efectes:
-

Millora de les condicions socials i materials dels barris

-

Garantir els interessos generals o sectorials del municipi

-

Enfortir els vincles de col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit associatiu

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La convocatòria és de caire anual si bé poden haver-hi projectes subvencionables que
poden tenir altra durada

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària i la previsió per a l’any en curs, és destina un
import de 3.450€ a cofinançar projectes i activitats d’Associacions de Veïns i
Federacions d’Associacions de Veïns, dels quals 1.150 corresponen al conveni amb
la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze.

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.

El conveni aprovat tindrà una duració de 2 anys, mentre que la convocatòria de
subvencions fa referència a l’any natural i inclou l’execució dels projectes en aquest
període i la justificació de la subvenció rebuda fins el 31 de març de l’any següent.
-

Redacció, aprovació i publicació de bases per a lliure concurrència on s’establiran
els criteris i requisits per a presentació de sol·licituds i justificació.

-

Presentació de sol·licituds i valoració tècnica.

-

Aprovació de la resolució de la convocatòria.

-

Justificació de la subvenció rebuda

Les bases reguladores de la convocatòria contindran l’objecte, procediment,
beneficiaris i conceptes subvencionables, documentació, termini i lloc de presentació
de les sol·licituds crèdit pressupostari destinat, barem específic de valoració,
obligacions dels beneficiaris i informació sobre la justificació.

f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.

-

Correspondència en la memòria de justificació i valoració dels projectes amb els
objectius presentats a la sol·licitud.

-

Número d’activitats subvencionades.

-

Accions desenvolupades al territori ja sigui per part de l’administració com per part
de l’entitat.

-

Participació de les entitats en les activitats populars municipals.

-

Participació de les entitats en els òrgans participatius i processos de participació.

2. Línies d’acció destinades a l’àmbit de la solidaritat i cooperació

2.1.

Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries
promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.

Les ajudes es destinen a projectes de cooperació al desenvolupament desenvolupats per les
entitats solidàries que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació i que treballen als
països tradicionalment anomenats del Sud Global en els àmbits del desenvolupament humà,
drets humans, solidaritat, pau, educació, sanitat, economia local, enfortiment de la comunitat
local...
Tal com preveu l’article 3 del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de
Solidaritat i Cooperació de Sant Quirze del Vallès, per ser membre de la Mesa i optar a les
subvencions s’han de complir els següents requisits:
·

Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes, com a entitats sense ànim de lucre.

·

Reflectir en els seus estatuts i tenir entre els seus objectius la realització d’activitats i
projectes orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en vies
de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària
en l’àmbit internacional.

·

Tenir la seu social al municipi.

·

Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre administratiu corresponent,
de la Generalitat o de l’Administració de l’Estat.

·

Certificar que compten amb el 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant
Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a
10 persones.

·

Tenir una presència activa a la vida social del municipi i justificar documentalment les
activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per
promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació durant l’any anterior.
Quedaran exclosos aquells projectes d’entitats que no hagin desenvolupat activitats
d’aquest tipus durant l’ any anterior.

·

Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser membre de
la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus objectius, els criteris
d’organització, la implantació en el municipi, els projectes portats a terme i el
finançament d’aquests projectes.

També hauran de disposar d’una planificació d’activitats de sensibilització per a l’any en curs i
comunicar les variacions i novetats a la Mesa, d’acord amb el model oficial a la convocatòria
corresponent.
Les entitats sol·licitants hauran d’haver justificat documentalment, en formular la sol·licitud, les
despeses derivades de les subvencions atorgades per l’ajuntament en convocatòries
anteriors. En el cas dels projectes en curs, aquesta obligació serà substituïda per la
presentació dels informes acreditatius de la seva evolució. En ambdós casos, les entitats
hauran d’expressar les subvencions rebudes per altres administracions i organismes públics o
privats.
Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, una subvenció anual per projecte,
amb un màxim de dos projectes per entitat. El projecte presentat a Sant Quirze es podrà
presentar si escau a les administracions públiques o privades, i/o fundacions dependents
d’aquestes i altres.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
La concessió de les subvencions que atorgui l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a
projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per ONG i entitats solidàries de la
Mesa de Solidaritat i Cooperació per tal de donar suport en diferents àmbits:

6.1 Geogràfics
·

Donar suport al desenvolupament humà i ajut humanitari de les àrees geogràfiques
del Magrib, l'Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana i altres països amb els quals Sant
Quirze del Vallès ha tingut o té especials relacions de caràcter històric social,
econòmic.

·

Donar suport als projectes destinats a ciutats o escoles amb les quals el poble de
Sant Quirze té establerts agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els
ciutadans de Sant Quirze hi participen (camps de treball), tindran un suplement en la
puntuació.

6.2 Sectorials
·

Col·laborar amb projectes de formació i enfortiment de les capacitats per elaborar
plans de desenvolupament integral de la comunitat i/o per millorar la governació i la
participació ciutadana.

·

Projectes de suport a l’economia social que impulsin el desenvolupament rural integrat
o desenvolupament d’un sector productiu, la millora de capacitats productives, la
promoció de l’ocupació i de drets laborals, la creació de cooperatives de treballadors

i/o camperols, la creació d’unitats productives integrades en xarxes de comerç just i
en general, aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa.
·

Projectes educatius entorn a l’alfabetització, la capacitació i formació professional, la
millora de les condicions educatives (escoles, biblioteques, etc.), l’atenció i educació
d’infants en situació de risc d’exclusió social (orfes, infants amb discapacitats, víctimes
de violència domèstica, etc.)

·

Projectes sanitaris entorn a l’atenció bàsica de salut, l’educació sòcio-sanitària, la
millora de les condicions sanitàries (centres mèdics, hospitals, etc.), la salut
reproductiva de les dones o a la lluita contra pandèmies.

·

Projectes medi ambientals entorn a la gestió del cicle de l’aigua, el sanejament,
l’educació ambiental.

·

Projectes adreçats al desenvolupament, formació i apoderament de les dones com a
agents de transformació social.

·

La construcció de la pau, l’educació en els drets humans, la governança democràtica
i l’enfortiment de l’autonomia local i el teixit social.

·

Projectes que treballin a favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: fi de
la pobresa, fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, accés
a l’aigua i sanejament, energia assequible i no contaminant, treball digne i
creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructura, reducció de les
desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsable, acció
pel clima, vida submarina, vida d’ecosistemes terrestres, pau, justícia i institucions
sòlides, aliances per a aconseguir els objectius.

6.3 Dels beneficiaris
·

Seran els sectors mes vulnerables de la població: infants, dones, gent gran,
persones amb discapacitats o malalties cròniques, comunitats indígenes, sectors de
població en situació d’extrema pobresa, persones refugiades, desplaçades o
retornades i víctimes de conflictes armats o de catàstrofes naturals.

c) Termini necessari per la consecució dels objectius.
En funció del projecte al que es pretengui donar suport.

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el pressupost

municipal. Per altra banda les entitats sol·licitants busquen suport econòmic i material que els
puguin proporcionar altres administracions públiques, entitats privades i socis per tal de poder
finançar la totalitat del seu projecte.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions
necessàries per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran
les línies bàsiques que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La convocatòria de subvencions fa referència a l’any natural en que es convoca
El termini d’execució dels projectes no podrà excedir, en cap cas, els 14 mesos comptats des de
la resolució de la convocatòria, malgrat que s’hagin pogut iniciar amb anterioritat. En el cas que
fos necessari, per donar compliment al termini d’execució, els projectes es fraccionaran per
fases.
La justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos després de la
finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial i la
memòria justificativa, en el registre general, a l’OAC de l’ajuntament
f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada
per la consecució dels objectius.
La suma del total d’entitats beneficiàries, respecte el total de les integrants de la mesa.
La suma total de projectes finançats.
Per altra banda, cada entitat definirà uns indicadors d’acord al seu projecte que permetran
valorar l’assoliment dels objectius.
Indicadors 2020:
Entitats beneficiàries: 4 (membres de la Mesa 5)
Projectes finançats: 5 projectes

2.2.

Ajuts per a projectes d’emergències

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Aquestes ajudes estaran motivades per raons de caràcter humanitari i tenen caràcter urgent i
immediat, quedant així exceptuats dels principis de publicitat i concurrència.
Amb caràcter general, es prioritzaran els projectes d’emergències provinents de catàstrofes
naturals o crisis humanitàries derivades de conflictes armats, en zones on s’hi estigui
treballant, sense perjudici de poder atendre altres situacions o països on es valori necessària
l’ajut.

b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva
aplicació.
Donar suport econòmic en cas de necessitat per raons de caràcter humanitari i urgent per fer
front a desastres naturals, enfrontaments armats o crisis humanitàries.
c) Termini necessari per la consecució dels objectius.
En funció de la planificació del projecte al que es vulgui donar suport.

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de
finançament,

determinant

detalladament

si

es

reben

aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el pressupost
municipal.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les
accions necessàries per dur a terme l’acció subvencionadora i
on també es determinaran les línies bàsiques que contindran les
bases reguladores de cada convocatòria.
Es podrà atorgar un ajut a proposta de la Mesa de Solidaritat en el moment en que es
produeixi una emergència, catàstrofe natural o crisi humanitària derivades de conflictes
armats, desastres naturals i crisis humanitàries.
La justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos després de la
finalització del projecte
f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i
avaluació continuada per la consecució dels objectius.
La suma del total d’emergències ateses.
Nombre de destinataris que es beneficiaran de l’ajut.
Indicadors 2020:
La suma del total d’emergències ateses: 2
Nombre de destinataris que es beneficiaran de l’ajut d’emergència per a la maternitat d’Elna:
·

120 persones acollides al centre ELNA

·

100 persones que sense viure al centre han rebut algun tipus de suport.

Nombre de destinataris que s’han beneficiat de la subvenció atorgada al projecte Elpidia:
·

2000 persones sense sostre en Atenes.

·

300 persones que encara estan ubicades als “squats”.

·

3.000 persones que estan ubicades a les portes dels camps de persones
refugiades oficials, però que cap govern respon la seva sol·licitud , i si no es
respon, no tenen accés a ajudes.

·

550 persones al camp de Malakasa.

·

600 persones al camp de Lavrios.

·

1.500 persones al camp de Corintos.

·

400 persones a l’espera de ser acceptades al camp de Eleones, i encara no

·

estan registrades, és a dir, no reben cap ajuda.

·

400 nens i nenes al camp de Larissa

2.3.

Ajuts per a projectes de sensibilització al municipi

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Podran rebre aquestes ajudes les entitats solidàries que formin part de la Mesa de Solidaritat
i Cooperació i que treballin l’educació pel desenvolupament i la sensibilització de la població
local mitjançant activitats lúdiques, cultuals, esportives, formatives, conferències, debats...
obertes a la ciutadania vinculades amb la solidaritat, els drets humans, el desenvolupament
humà, la pau i altres temàtiques que es considerin rellevant que estiguin relacionades.
Tal com preveu l’article 3 del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de
Solidaritat i Cooperació de Sant Quirze del Vallès, per ser membre de la Mesa i optar a les
subvencions s’han de complir els següents requisits:
·

Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes, com a entitats sense ànim de lucre.

·

Reflectir en els seus estatuts i tenir entre els seus objectius la realització d’activitats i
projectes orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en vies
de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària
en l’àmbit internacional.

·

Tenir la seu social al municipi.

·

Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre administratiu corresponent,
de la Generalitat o de l’Administració de l’Estat.

·

Certificar que compten amb el 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant
Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a
10 persones.

·

Tenir una presència activa a la vida social del municipi i justificar documentalment les
activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per
promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació durant l’any anterior.
Quedaran exclosos aquells projectes d’entitats que no hagin desenvolupat activitats
d’aquest tipus durant l’ any anterior.

·

Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser membre de
la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus objectius, els criteris
d’organització, la implantació en el municipi, els projectes portats a terme i el
finançament d’aquests projectes.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
Els objectius que es pretenen assolir amb la concessió d’ajuts a per a la realització
d’accions de sensibilització són:
-

Sensibilitzar a la ciutadania ver les problemàtiques i realitats que es viuen a
altres països del món

-

Afavorir una societat més justa i solidària

-

Elaborar un pla de sensibilització conjunt amb les entitats solidàries del municipi
amb activitats diverses relacionades amb l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.

c) Termini necessari per la consecució dels objectius.
L’any anterior al de la sol·licitud.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el pressupost
municipal. Per altra banda les entitats sol·licitants busquen suport econòmic i material que els
puguin proporcionar altres administracions públiques, entitats privades i socis per tal de poder
finançar la totalitat del seu projecte.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions
necessàries per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran
les línies bàsiques que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La convocatòria de subvencions fa referència a l’any natural en que es convoca
Pel caràcter anual d’aquesta subvenció, el termini per presentar la justificació final serà el 31

de març de l’any següent.
f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per
la consecució dels objectius.
La suma del total d’entitats beneficiàries, respecte el total de les integrants de la mesa.
La suma total de les activitats finançades.

3. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de l’habitatge
L’accés a l’habitatge ha de ser un element central en les polítiques públiques per facilitar,
potenciar i equilibrar la cohesió social als municipis. L’habitatge és la unitat fonamental de la
realitat urbana de la que forma part Sant Quirze del Vallès dins la Regió Metropolitana de
Barcelona, sobre la que es construeixen bona part de les vides de la ciutadania del municipi.
Així doncs, cal preservar i donar facilitats perquè les unitats de convivència de cadascun dels
habitatges del poble puguin mantenir el seu habitatge habitual.
Les polítiques d’habitatge han de facilitar que totes les persones puguin accedir a una llar
independentment de la seva situació econòmica.
Les condicions extraordinàries de la crisi econòmica i social generada per l’episodi de Covid-19
van comportar la necessitat de prendre mesures urgents d’ajuts pel conjunt de la ciutadania del
poble que es pogués trobar en situació de vulnerabilitat residencial durant l’any 2020.
Les possibles conseqüències residuals d’aquesta crisi, sumades a la dificultat general d’accés
a l’habitatge i la recent resolució de l’Agència de l’Habitatge, on deixa palesa la desprotecció de
la ciutadania amb la no inclusió del municipi com àrea d’habitatge tens, fa que, malgrat les
dificultats que tenen els ens públics per intercedir en la crisi econòmica i social que suposa
l’accés a l’habitatge per les classes populars, es tingui la voluntat de crear polítiques paral·leles
al parc d’habitatge públic per dotar el municipi de lloguer assequible.
En desenvolupament de tot allò exposat, l’Ajuntament té previst començar a aplicar les
següents línies de subvencions:
A) CONDICIONAMENT D’HABITATGES AMB CARÀCTER SOCIAL
Volem estudiar i proposar la possibilitat de gestionar aquesta partida de manera conjunta
entre els Serveis d’Habitatge i Benestar Social, per tal de complementar el Programa
d’Arranjaments d’Habitatges de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es dóna suport

econòmic i tècnic per a la realització de petites reformes d'adaptació funcional als
habitatges.
a)

Sectors als que ens volem adreçar amb ajudes.

b)

Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries per
dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.

B) AJUTS DIRECTES
Dins les línies d’ajuts, es proposa subvencionar de forma directa a persones físiques, per
l’assoliment dels següents objectius prioritaris:
·

Fomentar el lloguer al municipi.

·

Ajudar a solucionar problemes emancipació del col·lectiu jove del municipi.

Això no obstant, caldrà establir els criteris i requisits concrets per al seu atorgament.
B.1.) AJUTS DE LLOGUER A PARTICULARS
Durant l’any 2021, l’Ajuntament ha aprovat la concessió d’ajuts al lloguer per a les persones
arrendatàries d’habitatge habitual al municipi i que tinguessin dificultats per a pagar total o
parcialment la renda de lloguer.
Tenint en compte el context actual, caldrà adaptar els ajuts de lloguer a particulars a les
necessitats que es copsin en matèria d’habitatge.

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Prioritàriament joves de Sant Quirze del Vallès amb dificultats econòmiques per a
emancipar-se mantenint el veïnatge al municipi, degut a motius econòmics.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu és ajudar econòmicament a joves de Sant Quirze del Vallès que, vulguin
emancipar-se, mantenint el veïnatge all municipi, i tinguin uns ingressos mínims.
Caldrà precisar els requisits mínims per a optar a l’ajut.
L’efecte esperat és que els joves als que es proposar subvencionar, puguin contar amb
un suport econòmic per a poder emancipar-se al municipi, quan tinguin uns ingressos
mínims, però el preu del lloguer no sigui assequible.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La convocatòria seria de caire anual, i faria referència a l’any natural, si bé podrien
haver-hi projectes subvencionables que fossin més curts.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el pressupost
municipal, el servei d’Habitatge proposa una despesa inicial de 3.500€.
Aquest ajut proposat no ha estat atorgat amb anterioritat a Sant Quirze, i cal concretar
els criteris i requisits per al seu atorgament.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries per
dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La convocatòria d’ajuts seria de caire anual, i faria referència a l’any natural, si bé
podrien haver-hi projectes subvencionables que fossin més curts.
Caldrà concretar els requisits i terminis per a l’accés a l’ajut.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
El nombre total de joves que es puguin beneficiar de l’ajut, respecte del nombre total de
sol·licitants, des de l’entrada en vigor dels ajuts fins a la finalització de l’any natural.
Xifres que també serviran com a indicador de les necessitats residencials dels joves al
municipi.

B.2.) AJUTS PER FOMENTAR EL LLOGUER ASSEQUIBLE

Amb data 7 d’octubre de 2019, l’Ajuntament va subscriure, amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, el Conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer
social d’habitatges.
L’objectiu d’aquesta Borsa de mediació, que encara es troba en procés de creació, és
poder oferir, a les persones propietàries d’habitatges que es trobin desocupats, la seva
inclusió a la Borsa de Mediació, per tal que els propietaris que posin els habitatges a
lloguer per sota del preu de mercat puguin obtenir beneficis quant a la gestió, tramitació,
seguiment, etc. dels contractes de lloguer que subscriguin.
Els procediments previstos per a la captació d’aquests habitatges són per una banda,
fer difusió de la Borsa de mediació mitjançant campanyes publicitàries per tal que la
ciutadania sigui coneixedora d’aquesta opció i, per altra banda, la posada en
funcionament del procediment per a la detecció d’habitatges desocupats al municipi, en
aplicació de l’Ordenança Municipal del procediment de verificació d’habitatges buits i en
situació anòmala aprovada per l’Ajuntament.
Altres mesures que es poden plantejar en el futur, podrien ser els ajuts a la rehabilitació,
però caldrà anar copsant les diverses problemàtiques a mesura que es verifiquin
habitatges desocupats.
Un dels objectius de l’Ordenança és poder contactar amb els propietaris dels habitatges
desocupats per a per intentar recollir informació sobre les raons per les quals no han
llogat els seus habitatges fins al moment, com podria ser el temor a impagaments; a les
destrosses que pugui patir l’habitatge; necessitat de fer obres abans de poder llogar,
etc.
Aquesta pot resultar una informació valuosa a l’hora d’anar adaptant, en un futur, les
mesures de foment a les necessitats o problemàtiques reals dels propietaris.
Com a primera mesura per a incentivar la mobilització dels habitatges desocupats al
mercat de lloguer, s’ha signat el conveni per a la creació de la Borsa de mediació per al
lloguer social o assequible d’habitatges, adherida a la Xarxa de Mediació per al lloguer
social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Altres mesures que es poden plantejar en el futur, podrien ser els ajuts a la rehabilitació,
però caldrà anar copsant les diverses problemàtiques a mesura que es verifiquin
habitatges desocupats.

Així doncs, des del Servei d’Habitatge, proposem oferir aquests ajuts per al foment del
lloguer assequible, però caldrà establir els criteris i requisits concrets per al seu
atorgament.
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Els destinataris de l’ajut serien els propietaris d’habitatges a Sant Quirze del Vallès, que
els tenen buits o que no els incorporen al mercat immobiliari, per voluntat pròpia i sense
que existeixi un impediment legal o d’habitabilitat per a fer-ho.
Per una banda, les mesures de foment s’oferirien als propietaris dels habitatges la
situació de desocupació dels quals s’hagi verificat mitjançant procediment legalment
establert, així com als propietaris que poguessin estar interessats en aquestes mesures
de foment i les sol·licitessin a l’Ajuntament per iniciativa pròpia.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu seria incentivar als propietaris d’habitatges desocupats per a incorporar-los al
mercat immobiliari, preferentment de lloguer.
L’efecte esperat és que els propietaris d’habitatges buits a Sant Quirze, incorporin
aquests habitatges al mercat i ampliar, així, el parc d’habitatges disponibles al municipi.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La convocatòria seria de caire anual, i faria referència a l’any natural, si bé podrien
haver-hi sol·licituds d’ajuts puntuals en un únic pagament, en funció del tipus de mesura
oferta.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el pressupost
municipal, el servei d’Habitatge proposa una despesa inicial de 7.000€.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries per
dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La convocatòria d’ajuts seria de caire anual, i faria referència a l’any natural, si bé
podrien haver-hi projectes subvencionables que fossin més curts, o puntuals, d’un
pagament únic, en funció del tipus de mesura de foment oferta.
Caldrà concretar els requisits i terminis per a l’accés a l’ajut.

f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
El nombre total de propietaris d’habitatges desocupats que sol·licitin mesures de foment
al lloguer assequible o que s’acullin a l’oferiment de mesures que faci l’Ajuntament, un
cop verificada l’existència d’una vivenda desocupada i, en conseqüència, el nombre
d’habitatges que s’hagi pogut incorporar al mercat des de l’entrada en vigor dels ajuts
fins a la finalització de l’any natural.

4. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la cultura
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
El beneficiaris de la subvenció seran les entitats i associacions culturals sense finalitat
de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Sant Quirze del Vallès vinculades a la unitat de Cultura.

b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
És objecte de la convocatòria els programes o projectes derivats de l’organització
d’activitats culturals que tinguin interès públic i que esdevinguin importants per la
projecció de la finalitat de l’entitat i tinguin repercussió al poble. L’objectiu d’aquestes
activitats ha de ser el foment de la programació estable al poble ja siguin de nova
creació o vinculades al calendari d’actes populars. Les subvencions també van
adreçades a aquelles inversions en infraestructures o de manteniment d’aquestes
sempre i quan siguin imprescindibles per a la realització d’activitats adreçades al
conjunt de la ciutadania. Per últim, també han de tenir com a finalitat l’establiment de
vincles de col·laboració entre l’Ajuntament i les altres associacions per a la gestió
d’activitats d’interès públic.

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La convocatòria és de caire anual si bé poden haver-hi projectes subvencionables que
poden ser més curts.

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.

Pel que fa als costos previsibles per a la seva realització, es determinen les següents
quantitats desglossades en funció del conveni corresponent: Conveni amb la
Societat Coral i il·lustració de Sant Quirze de Sant Quirze (3.000€), Conveni amb
Rialles Sant Quirze (4.000€), Conveni Bella Quirze Band (2.000€), Conveni amb
GIHSQ (1.900€), Conveni amb Colla de Gegants i Grallers Sant Quirze (4.800€),
Conveni amb l’Espai d’arts escèniques (2.000€), Conveni amb la Big Barra Band
(2.000€), Conveni amb Amics de la Música (2.000€) Conveni amb Onze al Teatre
(2.000€) Conveni amb el Grup Artistíc TT (2.000€).

D’acord a la disponibilitat pressupostària aprovada pel Ple Municipal per a l’any en
curs, el servei de Cultura proposa la distribució entre les entitats que concorren a la
convocatòria d’acord al següent barem:

- Grau d’integració del projecte al municipi i l’ interès general del projecte en l’àmbit
municipal. Màxim 6 punts
- Grau de participació de l'entitat en projectes municipals promoguts per l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i/o amb altres entitats en projectes d'interès públic. Màxim
20 punts.
- Qualitat tècnica de la descripció i el disseny del projecte. Màxim 16 punts.
- Impacte potencial del projecte en l'àmbit d'interès públic municipal. Màxim 10 punts.

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La convocatòria de subvencions fa referència a l’any natural i inclou l’execució dels
projectes en aquest període i la justificació de la subvenció rebuda fins el 31 de març
de l’any següent.
La convocatòria es realitzarà, com a màxim, en el primer semestre de l’any i les
sol·licituds es podran presentar fins a 20 dies hàbils a partir de la data de publicació
en el BOP. Si la documentació presentada fos incorrecte o incompleta es reclamarà al
beneficiari el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils.
La no complementació s’entendrà com un desestimen i implicarà l’arxiu de la
sol·licitud.

f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
En la justificació de la subvenció l’entitat beneficiària ha de presentar una memòria
detallada on ha d’especificar l’assoliment dels objectius del seu projecte i la seva
avaluació.
El número d’activitats subvencionades també es prendrà com a indicador dels
objectius que es pretenen assolir amb el cofinançament així com els i les participants
de les activitats i la implicació de les entitats en la dinàmica social municipal.

5. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de benestar
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Persones físiques que viuen a de Sant Quirze del Vallès i que es troben en una situació
de risc d’exclusió social o pobresa.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
Atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, i altres
situacions de necessitat donada qualsevol contingència que té lloc o apareix en el
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses
essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren
la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.
En el marc dels Serveis socials queden regulades les prestacions socials de caràcter
econòmic pel següent marc legal:
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
determina el règim jurídic de les prestacions socials de caràcter econòmic, estableix
drets subjectius per a situacions predeterminades i regles bàsiques per a exercir drets
de concurrència per a les prestacions que s’estableixin amb límits pressupostaris.
Elements clau de la Llei 13/2006:
Definició de prestacions socials de caràcter econòmic (article 2): aportacions dineràries
per a atendre situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen
de recursos suficients per a afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o
rebre’ls d’altres fonts.
Prestacions econòmiques d’urgència social (article 30).
1. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit
i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos dels ens
locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis socials, segons
la legislació aplicable.
2. Poden ésser beneficiaris de les prestacions d’urgència social les persones individuals
i les que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, si són residents,
viuen o es troben en un municipi de Catalunya. Aquestes prestacions
s’abonen, preferentment, als subministradors dels servei o dels productes de primera
necessitat.

3. Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials, per la qual cosa
tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec menors, d’acord amb les
prescripcions establertes per l’ ens local.
4. Els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis
socials, han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per a poder
atendre adequadament les prestacions d’urgència social.
5. Les prestacions d’urgència social són compatibles amb altres prestacions de la
mateixa naturalesa.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials es basa en la igualtat
d’oportunitats i en la promoció social i individual, i els serveis socials són un instrument
per a afavorir l’autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a
eliminar situacions d’injustícia social i per a afavorir la inclusió social.
Els serveis socials tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels
ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el
desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de
les persones.
En referència a les prestacions d’urgència social, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, recull en l’article 17 m., que correspon als serveis socials bàsics
gestionar les prestacions d’urgència social.

El Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, aprovat en sessió extraordinària i urgent l’11
de maig del 2021 i modificat en sessió ordinària en el Ple del 30 de setembre del 2021.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
Les subvencions es realitzen dins de l’any natural a proposta d’un informe tècnic de
Benestar social.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
Els costos previsibles anuals venen definits per les partides pressupostàries destinades
a subvencions a infància, famílies i persones individuals determinades, en bona mesura
al capítol IV de despesa del Pressupost 2021. A més, l’ajuntament rep aportacions

destinades a subvencions en concepte d’ajuts d’urgència del Consell comarcal del
Vallès Occidental, contemplat al Contracte programa i de la Diputació de Barcelona.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries per
dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.

f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
-

Els establerts dins la normativa legal i lligat als plans de millora establerts entre els
serveis socials i els beneficiaris de l’ajut.

g) Resultat avaluació exercici 2020:

-

Els establerts dins la normativa legal i lligat als plans de millora establerts entre els
serveis socials i els beneficiaris de l’ajut: 2.357 ajuts

6. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de la gent gran
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Entitats locals de gent gran inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Sant Quirze del Vallès i/o grups de persones grans organitzades que representin de
forma significativa aquest col·lectiu.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu és recolzar i potenciar programes i projectes que tinguin com objectiu:
1. Fomentar l’envelliment actiu, la cultura, la salut i l’esport, el coneixement i la
socialització de la gent gran.
2. Promoure la participació, el voluntariat i les iniciatives innovadores que donin
resposta a la realitat de la gent gran del poble.
3. Treball transversal i conjunt amb altres entitats i associacions del poble, i iniciatives
publiques o privades que tinguin com a interès el benestar de la gent gran.
4. Es pretén preveure:
a.

L’aïllament social, la dependència, la manca d’autonomia, el sedentarisme i
l’exclusió de la gent gran.

b.

El foment d’activitats aïllades sense impacte positiu en el col·lectiu de la gent
gran.

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
Serà 1 any, malgrat es pot preveure un marc temporal superior a una anualitat en
casos excepcionals si el projecte presentat ho requereix i es valora tècnicament
adequat.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
La previsió de costos es basa en l’experiència dels últims anys i els 4.500€ que s’hi
destinen han estat suficients per donar resposta als projectes presentats. La font de
finançament és únicament pròpia, això no exclou que l’entitat o persones que
desenvolupen el projecte puguin presentar-lo a corporacions privades i rebre
finançament. Per aquest motiu és important que a la presentació de la sol.licitud i a la
justificació quedi concretat aquest tema.

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat de gent gran.
Signatura del conveni.
Pagament de la subvenció.
Durant l’any natural execució de les seves activitats i funcionament ordinari.
Primer trimestre de l’any següent la justificació.

f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
El compliment de:
Les obligacions i responsabilitats que determina el conveni.
Requisits que ha de complir l’entitat durant la gestió de la subvenció.
Correcta justificació de la subvenció.
g) Resultat avaluació exercici 2020:
Es van signar dos convenis de col·laboració amb entitats de gent gran:
Aula d’extensió universitària de Sant Quirze del Vallès, amb una subvenció de
2.000€. La Llar de la gent gran de Les Fonts, amb una subvenció de 500€.

7. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de l’esport
A) ENTITATS ESPORTIVES
a)

Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Infants, joves, adults i gent gran que participen en programes o projectes que
desenvolupen entitats esportives locals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Sant Quirze del Vallès i en el Registre d’Entitats Esportives de la
Secretaria General de l'Esport.

b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu és recolzar i potenciar programes i projectes que tinguin com objectiu
fomentar la pràctica esportiva en l’àmbit esportiu, tant federat com escolar o de lleure,
vinculada a una entitat esportiva i durant part o la totalitat d’una temporada esportiva,
alhora que col·laborar amb la sostenibilitat de les entitats esportives durant la
pandèmia. L’efecte esperat és que el màxim de ciutadanes i ciutadans de Sant
Quirze del Vallès participi en algun programa o projecte d’interès públic dins del món
de l’esport, amb l’objectiu de millorar el rendiment esportiu, la vida associativa, la
salut i el benestar de la població.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La signatura de convenis és de caire bianual i fa referència, bé als anys naturals, bé a
les temporades esportives, segons cada entitat. Els programes de les entitats
refereixen normalment a la temporada esportiva si bé hi ha projectes subvencionables
que poden ser més curts.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el
pressupost municipal amb recursos propis, el servei d’Esports proposa la distribució
entre les entitats que sol·liciten la signatura del conveni, d’acord a la proporcionalitat
respecte l’any anterior en quant al nombre d’entitats i de persones beneficiàries en
cadascuna, així com les seves necessitats en l’actual moment d’incertesa i als
següents criteris de puntuació:

PUNTUACIÓ

0.

a

Esportistes amb llicència federativa:

b

Esportistes amb llicència escolar:

c

Esportistes sense llicència:

En d

relació

a

l'entitat

e

2 punts per esportista
santquirzenc/a
1 punt per esportista
santquirzenc/a
0,2 punts per esportista
santquirzenc/a

Equips participants en competicions 12
federades:

punts

per

equip

per

equip

federat

Equips participants en competicions 8
escolars:

punts

escolar
5 punts addicionals per
cada esportista exempt

f

de quotes. En cas de

Esportistes becats:

beques

parcials,

s’aplicarà el % de punts
al % de beca
1.

Grau

d’integració
del projecte
al municipi

a
b
c

Grau d’integració del projecte a altres
programes o projectes municipals.
Adequació dels objectius a la realitat
municipal
L'interès

general

de

l'activitat

en

l'àmbit municipal

0, 10, 20
0, 10, 20
0, 10, 20

Participació en activitats formatives
a

promogudes per l’ajuntament dirigides 20 punts per activitat
a l’entitat

b
2.

Grau de

participació
de l’entitat

c
d
e
f

Participació

de

l’entitat

en

actes

en

actes

promoguts per l’ajuntament
Participació

de

l’entitat

promoguts pel servei d'Esports
Número

d’activitats

realitzades

dirigides a un públic obert
Número

d’activitats

realitzades

dirigides a un públic restringit
Participació activa a la Mesa d'Esports

10 punts per acte
20 punts per acte
20 punts per acte
0, 10, 20
0 punts per sota del
50%, 10 punts entre el

PUNTUACIÓ
50 i el 90% i 20 punts
per sobre del 90%
Col.laboració amb altres entitats del
g

municipi per la realització d'activitats 5 punts per acte
amb objectius comuns
Temporització del projecte: descripció

a

del calendari d’actuacions, coordinació 0, 10, 20
i organització

b
c
3.

de d

0, 10, 20

Grau de definició d’objectius i dels
resultats esperats (amb indicadors).
Valoració

Qualitat

Tècnica

Grau de definició del projecte

de

l’existència

de

mecanismes per a fer l’execució, el 0, 10, 20

la descripció

seguiment i l’avaluació del projecte

i del disseny

Valoració del pressupost i de les

del projecte

e

0, 10, 20

finalitats

dels

recursos

econòmics 0, 10, 20

sol·licitats a l’ajuntament
0 punts per sobre del
f

% de cobertura de la subvenció sobre 50%, 10 punts entre el
el finançament del projecte

15 i el 50% i 20 punts
per sota del 15%

g
a

Grau de definició dels riscos i mesures
correctores derivats/des del projecte
Innovació i originalitat del projecte
El

b

projecte

preveu

promouen la

activitats

0, 10, 20
0, 10, 20

que

defensa dels drets 0, 10, 20

humans
El
4.

Impacte c

projecte

promouen

preveu
la

activitats

que

conservació del medi 0, 10, 20

natural

potencial
d
e
f

El projecte preveu activitats dirigides
a dones i LGTBI
El projecte preveu activitats dirigides a
la gent gran

0, 10, 20
0, 10, 20

El projecte fomenta la formació en 0, 10, 20

PUNTUACIÓ
relació

a

l'adquisició

d'hàbits

saludables
Per altra banda, mitjançant altre conveni de col·laboració, i atesa la participació del
seu primer equip femení en la Divisió d’Honor, máxima competició de caire estatal
amb importants despeses de desplaçaments i federatives, es preveu l’atorgament
directe a l’entitat Club Handbol Sant Quirze de 80.000,00 euros amb l’objectiu de
donar suport a les activitats i iniciatives desenvolupades per l’entitat vers l’esport
femení d’alt rendiment i espectacle.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La signatura de convenis, de caire bianual, que inclouen les subvencions a entitats
esportives fa referència a l’any natural o la temporada esportiva que finalitza en el
mateix, incloent l’execució dels programes o projectes subvencionats en aquest
període i la justificació de la subvenció rebuda fins el 31 de març de l’any següent.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
1. Nombre de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants.
2. Despesa en transferències corrents en entitats esportives per habitant.

g) Resultat de l’avaluació dels indicadors de l’exercici 2021:
1. Nombre de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants: 85,51
(1.727 esportistes santquirzencs sobre 20.195 habitants)
2. Despesa en transferències corrents en entitats esportives per habitant: 6,68 euros
(135.000 euros sobre 20.195 habitants)

B) ESPORTISTES INDIVIDUALS
a)

Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Infants, joves, adults i gent gran residents a Sant Quirze del Vallès que practiquen
esport federat a nivell individual, sense afany de lucre i amb llicència esportiva
pertanyent a entitats que no percebin subvenció d’aquest mateix ajuntament en d’altre

programa.
b)

Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu és recolzar i potenciar esportistes individuals amb activitat esportiva
bàsicament competitiva, alhora que col·laborar en facilitar la continuïtat de la sev
aactivitat esportiva durant la pandèmia.
L’efecte esperat és que el màxim de ciutadanes i ciutadans de Sant Quirze del Vallès
que practiquen esport de competició a títol individua, rebi el suport de l’ajuntament
amb l’objectiu de millorar el seu rendiment esportiu.

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
La signatura de convenis és de caire bianual i fa referència, bé als anys naturals, bé a
les temporades esportives, segons cada esportista i la seva disciplina esportiva. Els
projectes refereixen normalment a la temporada esportiva si bé n’hi ha que poden ser
més curts.
d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
D’acord a la disponibilitat pressupostària definida per l’equip de govern en el
pressupost municipal amb recursos propis, el servei d’Esports proposa la distribució
entre les i els esportistes que sol·liciten la signatura del conveni, d’acord a la
proporcionalitat respecte l’any anterior en quant al nombre de persones beneficiàries,
així com les seves necessitats en l’actual moment d’incertesa i als següents criteris
de puntuació:
PUNTUACI

CONCEPTE

Ó

1.

En a. Esportista menor de 20 anys

3 punts

relació

a b. Esportista major de 20 anys
de

1 punt

l'edat

l'esportist

c. Esportista amb disminució física, mental o psíquica

3 punts

2.

a. Haver obtingut una 1a posició en Campionat del Món

3 punts

Resultats

b. Haver obtingut una 1a posició en Campionat d'Europa

3 punts

a

de
darrera

la c. Haver participat en els Jocs Olímpics

3 punts

d. Haver obtingut una 1a posició en Campionat d'Espanya o 2,5 punts

temporada pòdium mundial i europeu
e. Haver obtingut una 1a posició en Campionat de Catalunya o
pòdium estatal
f. Haver obtingut una 1a posició en Campionat Catalunya o
Espanya per equips i pòdium català

2 punts
1,5 punts

g. Per participacions en altres competicions

0,5 punts

3.

a. Per participar en el Campionat del Món o Jocs Olímpics

3 punts

Objectius

b. Per participar en el Campionat d'Europa i SpecialOlympics

2 punts

temporada c. Per participar en el Campionat d'Espanya

1 punt

vinent

0,5 punts

d. Per participar en altres competicions

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
La signatura de convenis, de caire bianual, que inclouen les subvencions als
esportistes locals individuals fa referència a l’any natural o la temporada esportiva que
finalitza en el mateix, incloent l’execució dels programes o projectes subvencionats
en aquest període i la justificació de la subvenció rebuda fins el 31 de març de l’any
següent.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
1. El total de sol·licituds rebudes respecte l’any anterior.
2. El total de punts referents als resultats de la darrera temporada respecte l’any
anterior.

g) Resultat de l’avaluació dels indicadors de l’exercici 2021:
1. El total de sol·licituds rebudes respecte l’any anterior: 9 en 2021, una més que les
8 de 2020.
2. El total de punts referents als resultats de la darrera temporada respecte l’any
anterior: 47 punts en 2021 respecte els 38 de 2020.

8. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de joventut
a)

Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.

Entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica de Sant Quirze del Vallès.
Segons objectes i efectes, associacions que, tot i no ser juvenils, acullin molt jovent o
dediquin la seva activitat a aquest col·lectiu.
També agents socials vinculats més directa o indirectament amb la joventut.
Des del 2020, ajuts als estudis postobligatoris (Covid-19)

b)

Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
·

Fomentar el creixement dels i les joves estructurant una proposta de
lleure que atengui a les seves necessitats i interessos. Tenir en
compte la salut juvenil

Efectes:
-

ampliar, habilitar i consolidar espais i equipaments per a joves

-

articular una proposta d’activitats de lleure que doni resposta a les
necessitats del jovent

-

fomentar l’adquisició de coneixements, d’hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut del jovent
·

Promoure l’autonomia dels i les joves per permetre la seva plena
incorporació a la vida adulta generant i facilitant l’accés als
recursos en relació a l’educació, la formació i l’ocupació.

Efectes:
-

Apoderar, orientar i acompañar els i les joves en el seu procés educatiu

-

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats
d’accés al treball

-

Apoderar, orientar i acompanyar a les famílies en el procés de Suport als seus fills-es

·

Establir mecanismos d’interlocució amb el joven tot definint i consolidant
uns canals de comunicació i participació entre el consistori i la joventut
del poble

Efectes:
- Donar a conèixer les eines i els recursos que té el municipi i la comarca adreçats a
les persones joves
- Fomentar la cultura participativa i la predisposició del joven per adoptar posicions
més actives, compromeses i critiques amb el seu entorn
- Promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització
col·lectiva del jovent

·

Ajudes extraordinàries vinculades a la pandemia del COVID-19

Efectes:
- Com a mesura excepcional derivada de la pandèmia provocada pel COVID-19, i
com ja s’ha fet a l’exercici 2020 i 2021, es torna a preveure una línea d’ajuts per
matriculacions de Formació Professional i

Universitats, per tal de minimitzar

l’impacte que la crisi económica està tenint entre el joven (i les seves famílies),
facilitant el seu accés la formació superior.
- Facilitar l’accès i la continuïtat als estudis postobligatoris

c)

Termini necessari per a la consecució dels objectius.

Depenent del projecte objecte de l’ajut i depenent de les característiques intrínseques del
sector sol·licitant, es pot parlar d’una anualitat, un curs escolar, una bianualitat i, fins i tot, si
tenim en compte la vigència del Pla Local de Joventut vigent, ser quadriennal.

d)

Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament,determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.

Els costos previsibles per a la realització dels ajuts, segons històric de Joventut, així com les

diferents fonts de finançament serien:
a) Fons propis de la regidoria de Joventut per un total de 2.500,00€ a repartir entre els
diferents ajuts sol·licitats pel que fa al suport a entitats i grups de joves
b) Fons propis de la regidoria de Joventut per un total de 10.000€ per ajuts a estudis
postobligatoris per al 2022.
c) Ajuts de finançament econòmic de la Diputació de Barcelona: oscil·len des dels
4.000 als 6.000 segons exercicis. Al 2021 es va rebre per concessió directa (fons de
prestació 7.773,11€). Ajuts rebuts per al projecte genèric de Joventut com a Servei.
No específicament per a subvencions. També suports tècnics no quantificables a
nivel econòmic, però que sí suposarien un estalvi per a l’ajuntament d’uns 3.000 a
5.000 euros en concepte de contractació així com subvencions en forma d’activitats
(tallers, etc) sobretot adreçats als centres d’educació secundària que també podrien
suposar un estalvi de més de 3.000€. Al 2021 es va rebre per concessió directa (fons
de prestació 7.773,11€)
d) Ajuts de finançament econòmic de la Direcció general de Joventut: oscil·len al voltant
dels 8.000,00€ segons convocatòries. Ajuts rebuts per al projecte genèric de
Joventut. No específicament per a subvencions.També des de la Direcció General
de la Joventut rebem Suport tècnic no quantificable en millores de projectes concrets
i a través del catàleg d’activitats de l’XNEJ (continua igual)
e) Ajut a través de un conveni signat amb el Consell Comarcal per tenir la figura de del
referent d’ocupació juvenil, perfil tècnic destinat a fer suport en l’orientació laboral i
formativa un cop per setmana al servei de joventut. L’ajuntament aporta mitjançant
conveni com a transferencia corrent la quantitat de 1.800€. Aquest projecte es
prorroga al 2022.
Estem parlant d’exercicis anuals.
Pel que fa al 2022, referent al punt a), quant a les bases de subvencions a entitats
municipals i grups de joves no legalment constituïts, s’ha previst un total de 2.500,00€, dels
quals:
·

1.500,00€ están conveniats amb l’associació juvenil Esplai La Flama (el conveni

bianual es prorrogarà durant el 2022)
·

1.000,00€ serien de lliure concurrència per l’any encurs

·

10.000,00€ serien per ajuts per matriculacions de Formació Professional i
Universitats, de lliure concurrència, per al 2022

f)

Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries per
dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.

A l’igual que a l’apartat c), depenent del projecte objecte de l’ajut i depenent de les
característiques intrínseques del sector sol·licitant, es pot parlar d’una anualitat, un curs
escolar, una bianualitat i, fins i tot, si tenim en compte la vigència del Pla Local de Joventut
vigent, ser quadriennal.
La justificació de l’ajut quedarà marcat pel projecte objecte en sí mateix i les seves
característiques intrínseques.
g)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
·

Pel que fa a l’objecte de “Fomentar el creixement dels i les joves estructurant una
proposta de lleure que atengui a les seves necessitats i interessostenir en
compte la salut juvenil”, els indicadors del 2021 a data d’avui que s’han
comptabilitzat, serien:
•

Nombre d’ajuts sol·licitats vinculats a aquest objecte
o

•

Cap

Nombre d’activitats de lleure realitzades i subvencionades:
o

90 activitats al canya jove com activitats de dinamització

o

68 activitats a les Fonts

o

43 activitats a Medi Obert (a part estan les de salut, no
estan comptabilitzades les activitats fetes per TACC
durant l’estiu)

o
•

Barraques

Nombre de joves participants en la mateixa

•

o

937 joves i adolescents

o

472 joves i adolescents a les Fonts

o

356 joves i adolescents a Medi Obert

o

Participants a les Barraques

Nombre d’activitats relacionades amb la Salut juvenil
o

26 activitats de dinamització

o

12 activitats a les Fonts

o

19 assessories del Parlem-ne

o

11 tallers de sexualitat INS SQV i INS SiX

o

3 tallers sobre consums

o

2 tallers sobre hàbits saludables en la alimentació IE
11S
o

2 tallers sobre autoestima INS SiX

o

4 tallers sobre consum pantalles INS SiX

o

10 tallers sobre prevenció de les violències
masclistes INS SiX i SQV i Olivera

•

o

2 tallers sobre la pressió de grup

o

20 dinàmiques de pati

o

4 sessions performance 25N

o

4 exposicions al canya jove

o

30 activitats en Livings&Sports

o

1 Punt Lila itinerant pel 8M

o

Punts liles per a Festa Major I Barraques

Nombre de joves participants en la mateixa
o

1.331 adolescents i joves

o

70 persones a les Fonts

o

16 participants a les assessories del Parlem-ne

o

120 participants als tallers sexualitat Salas i Xandri

o

384 participants en Livings&Sports

o

57 participants en el Punt Lila itinerant + els atesos a
les Barraques (sense comptar Som-nit)

·

Pel que fa a l’objecte “Promoure l’autonomia dels i les joves per permetre la seva
plena incorporació a la vida adulta generant i facilitant l’accés als recursos en

relació a l’educació, la formació i l’ocupació”, els indicadors del 2021 a data d’avui
que s’han comptabilitzat, serien:
•

Nombre d’ajuts sol·licitats vinculats a aquest objecte
o

•

Cap

Nombre d’activitats formatives o genèriques realitzades i
subvencionades
o

2 cursos de formació com monitor/a esportiu
o

2 activitats dinamització a les Fonts

o

159 assessories d’ocupació al PIJ canya jove

o

12 assessories ocupacionals a Les Fonts

o

3 activitats ocupacionals al canya jove

o

14 activitats orientació acadèmica institut Sant
Quirze i INS Six

•

o

60 assessories acadèmiques al PIJ canya jove

o

6 assessories acadèmiques a Les Fonts

o

3 aules d’estudi

o

tutories d’acompanyament 4t ESO

Nombre de joves/persones/famílies participants en la mateixa
o

26 joves que han fet els cursos de formació
del CIATE

o

31 participants a les Fonts

o

221 jove atesos assessories i tutories
d’acompanyament joves PIJ Canya Jove

o

159 participants a les assessories
ocupacionals

o

313 participants activitats orientació
acadèmica institut Sant Quirze i INS SiX

o

13 joves sol·licitants dels ajuts als estudis
post obligatòris de 2021

o
·

203 participants a les aules d’estudi

Pel que fa a l’objecte “Establir mecanismos d’interlocució amb el joven tot definint
i consolidant uns Canals de comunicació i participación entre el consistori i la
joventut del poble”, els indicadors del 2021 a data d’avui que s’han comptabilitzat,

serien:
·

Organs constituïts i dades quantitatives relacionades
o

Nombre de reunions
•

6 despatx jove

•

2 grups de discussió del PLJ

•

4 tallers d’associacionisme

•

1 reunió de delegats/des

•

1 projecte de participació i visibilització de
projectes juvenils

Joves participants:
• Despatx jove: 8
• Grups de discussió: 10
• Tallers associacionisme a l’INS SQV: 128
• Projecte “joves que fan créixer projectes”:
16
o

nombre d’activitats resultants de la seva activitat
•

Barraques

•

Festa Major adolescent

•

Festa Major les Fonts

Esmentar que en totes les dades quantitatives, no s’han pogut comptabilitzar els
adolescents amb qui s’ha intervingut a través del projecte PIDCES.
·

Pel que fa a l’objecte “Donar suport econòmic als i les joves emancipats/des i/o
les seves famílies en cas de no estar emancipats/des a l’hora de realizar
estudis postobligatoris oficials i que estan en situació de vulnerabilitat
económica arrel la Covid-19 quedant-se a l’atur en conseqüència”, els
indicadors del 2021 a data d’avui que s’han comptabilitzat, serien:
•

Sol·licituds d’ajuts:
•

1 sol·licitud a les Fonts

•

12 sol·licituds a Sant Quirze

9. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de desenvolupament econòmic

A) COMERÇ

A.1. Línia de professionalització gestió de la dinamització per a Associacions de
Comerç de Sant Quirze del Vallès
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Subvenció: Suport a la professionalització de la gestió de la dinamització comercial
d’una Associació
Beneficiari de la subvenció: Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu de la subvenció és el foment de la professionalització de la gestió del centre
comercial urbà de Sant Quirze del Vallès i la concertació pública - privada mitjançant
el suport econòmic a la contractació, per part de l’associació de comerciants, del
personal encarregat de la gestió de les accions que es desenvolupin en el marc d’un
programa de dinamització comercial.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
De gener de 2022 a desembre de 2022
d)

Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions
privades.
1. D’acord amb el programa de subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc
de les subvencions Xarxa de Municipis, per a l’exercici 2022, hi ha la línia de
subvenció: Gestió de la dinamització en el centre comercial urbà. La subvenció es
materialitza mitjançant conveni entre l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament, i
les aportacions econòmiques són les següents:
§

Diputació de Barcelona 2.000€

§

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2.000€

§

Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès 2.000€

2. La justificació de les accions desenvolupades durant l’any, en funció del pla de
treball establert per aconseguir l’objectiu esmentat.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries

per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques que
contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
·

8 de febrer sol·licitud de la subvenció a la Diputació de Barcelona

·

29 de març termini previst per la resolució de la subvenció sol·licitada a la
Diputació

·

Maig-juny, signatura del conveni entre l’Associació de Comerciants i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la Gestió de la dinamització en el
centre comercial urbà de Sant Quirze del Vallès. El conveni conté les línies
bàsiques que marca la Diputació de Barcelona, entre elles les principals:
·

l’Associació de comerciants contracta el dinamització comercial,

·

l’Ajuntament, la Diputació i l’Associació de comerciants financen 1/3 part
cada un, en funció del import sol·licitat.

f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
- Nombre d’accions desenvolupades d’acord amb el

Programa

de

Dinamització

Comercial
- Agents que han participació de la societat civil i dels agents locals en les accions
de dinamització comercial
- Nombre de comerços associats a l’Associació de Comerciants i nombre de
comerços participants de les accions de dinamització
g) Resultat avaluació exercici 2021
L’acció de la dinamitzadora ha permés poder desenvolupar les accions programades al
Programa de Dinamització Comercial, en aquestes accions han participat els comerços,
l’Asssociació i també l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. A les accions han participat
els 89 comerços participants.

A.2. Línia de Suport a les accions de dinamització comercial a associacions de
Comerç de Sant Quirze del Vallès

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Subvenció: Gestió de la dinamització en el centre comercial urbà de sant Quirze del
Vallès.

Beneficiari de la subvenció: Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès

b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu de la subvenció és consolidar i impulsar el model de comerç urbà, un dels
aspectes cabdals del qual és la dinamització comercial i establir criteris d’actuació
estables i conjunts per a determinar estratègies de futur i definir el règim de
planificació, gestió i execució de les actuacions encaminades a la modernització i
dinamització del sector comercial local. L’Ajuntament també pretén enfortir el teixit
existent i professionalitzar la seva acció, enfortint a l’hora l’associació local i les
seves actuacions de representació. L’Associació Sant Quirze Comerç comparteix
aquest objectiu, i veu necessari intensificar la relació amb l’Ajuntament per assolir
conjuntament aquest objectiu.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
De gener de 2022 a desembre de 2022

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
§

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 5.000€

§

Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès 5.000€

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies
bàsiques que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
Les línies estratègiques en què es basa el pla de treball són: accions de dinamització
al carrer, com ara: concurs entrepans i concerts de música per la Festa major,
formació, campanyes per créixer en nombre d’associats, Botigues amb vida,
participar a la Mesa de Comerç
f) Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
Reunions mensuals entre la Junta directiva de l’Associació i el Servei de Comerç
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per avaluar el pla de treball
-

% increment de socis respecte 2021

-

Impacte dels

projectes

executats.

Nombre

de

comerços beneficiaries/participants
-

Nombre d’accions de dinamització executades
La justificació de les accions desenvolupades durant l’any, en funció del pla
de treball establert per aconseguir l’objectiu esmentat, i en funció de les
bases aprovades i la disponibilitat de pressupost, fins a un total de 5.000
euros.

g) Resultat avaluació exercici 2021
Durant el 2021, va haver-hi un increment de socis del 8%. De les accions realitzades
s’han beneficiat els 89 comerços associats.

B) EMPRENEDORIA
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Subvenció: 5.000 Euros
Beneficiari de la subvenció: Associació de dones emprenedores i empresàries de Sant
Quirze del Vallès
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu de la subvenció és donar suport econòmic a tots aquells projectes impulsats
per l’Associació que tinguin incidència directa en la millora de la competitivitat del
teixit productiu del municipi i creïn impacte en el desenvolupament econòmic local amb
accions innovadores de qualitat. Tots des de la perspectiva de l’emprenedoria de
dones del nostre municipi aportant els valors i la visió de gènere al sector econòmic.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
De gener de 2022 a desembre de 2022

d)

Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
L’Associació haurà de presentar un pla de treball amb accions diferents incloent
totes aquelles despeses de dinamització de la mateixa associació o bé d’activitats

relacionades amb la promoció de

l’activitat econòmica que tinguin previsió de

realitzar. El cost de pla de treball pot variar en funció del nombre d’accions
presentades.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
Les línies estratègiques en què es basa el pla de treball són: campanyes per a la
captació de nous socis, dinamització de l’associació (suport administratiu, gestions
relacionades amb la seva activitat i objectius) i accions i activitats, adreçades a
sòcies i no sòcies que estiguin en la línia dels seus objectius i de la dinamització del
teixit econòmic de Sant Quirze.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
- Increment del nombre de sòcies
- Impacte dels projectes executats. Nombre de professionals i/o empreses
beneficiàries.
- Nombre de projectes executats.

g) Resultat avaluació exercici 2021

Han realitzat les activitats previstes al Conveni.

C) EMPRESA
a. Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Subvenció: 5.000 Euros
Beneficiari de la subvenció: Associaciód’Empresaris i PropietarisdelsPolígons
Industrials de Sant Quirze del Vallès
b. Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiude la subvenció és donar suport económic a tots aquells projectes impulsats
per l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze
del Vallès que tinguin incidencia directa en la millora de la competitivitat del teixit
productiu del municipi i crein impacte en el Desenvolupament Econòmic Local amb

accions innovadores de qualitat.
c. Termini necessari per a la consecució dels objectius.
De gener de 2022 a desembre de 2022

d. Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
Detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacións privades.
Cada any l’Associació d’Empresaris i Propietaris presenta un pla de treball amb
accions diferentsen el que també sol·licita finançament per la dinamització de
l’Associacióque fins al momento recau en Pimec. El cost de pla de treball pot variar
en funció del nombre d’accions presentades, independentment de la factura de
dinamització.

e. Pla d’acció previst on es concretaran, entermes temporals, les accions necessaries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies
bàsiques que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
Les línies estratègiques en què es basa el pla de treball són: Economia circular,
formación

empresarial,

condicionament

i

millora

dels

polígons

industrials,

internacionalització, indústria 4.0, atracció de talent, foment de l’associacionisme,
campanya de socis.
D’altra banda, l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials, a
partir de l’any 2019 gestiona les torretes informatives que estan situades a l’entrada
dels polígons, un total de tres, assumint el cos de lloguer d’aquestes estructures,
despesa que és elegible en la justificació de la subvenció.
f.

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
- Reunions bimestrals entre la Junta directiva de l’Associació i el Servei a l’Empresa
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per avaluar el pla de treball
- % increment de socis respecte l’any anterior.
- Impacte dels projectes executats. Nombre d’empreses beneficiaries/participants
- Nombre de projectes executats

g. Resultat avaluació exercici 2021
- Els socis s’han mantingut durant el 2021. No obstant, representen el 16% del
teixit empresarial dels polígons del municipi.
- Impacte dels projectes executats. Nombre d’empreses
beneficiaries/participants.
Les accions desenvolupades, compromeses al conveni són:
·

Reunions periòdiques amb l’Alcaldessa i la tècnica de promoció
econòmica per al seguiment de les actuacions del pla de millora dels
Polígons. Les beneficiaries de les accions comentades han estat totes
les empreses dels polígons.

·

Manteniment i despesa de les torretes als Polígons Industrials per a la
propera difusió de les accions de l’Associació. Els beneficiaris
d’aquesta acció són totes les empreses dels polígons.

·

Desenvolupar un pla de captació de nous socis per a l’Associació.
Visites a les empreses. Realitzen un total de 66 trucades i 8 visites
reals a empreses.

·

Elaborar material de Promoció per a difondre l’existència de
l’associació entre les empreses dels polígons

·

Realització d’una Jornada de Seguretat oberta a socis i no socis.

·

Organitzar Dinar-Networking als Polígons

- Nombre de projectes executats. La totalitat dels projectes executats es va
realitzar.

10. Línies d’acció destinades a l’àmbit de la protecció ambiental

a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
Aquests ajuts es dirigeixen a les entitats que realitzen activitats de protecció
ambiental del municipi de Sant Quirze del Vallès, concretament referents a prevenció
d’incendis forestals i la protecció de la fauna i la flora naturals.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
Els objectius que es volen assolir amb aquests ajuts són l’execució d’actuacions per a
la protecció del municipi vers el risc d’incendis forestals i la preservació dels hàbitats
naturals de la serra de Galliners i les rieres de Sant Quirze.
c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
El termini d’execució de les actuacions adreçades a aconseguir els objectius és anual.

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
Els costos totals són de 10.000,00 €, establerts de la següent manera:
·

Actuacions de prevenció d’incendis forestals: Mitjançant atorgament
directe amb l’Associació de defensa forestal
o

Execució d’estassades forestals, neteja de residus i reparacions de camins
de prevenció d’incendis:
§

o

Finançament 100% subvenció Ajuntament: 3.000,00 €

Execució dels treballs de vigilància del medi natural per prevenció
d’incendis:
§

·

Finançament 100% subvenció Ajuntament: 3.000,00 €

Actuacions de protecció de la flora i la fauna naturals: Mitjançant
atorgament directe a l’entitat Sant Quirze Natura.
o

Accions de sensibilització per a la protecció dels hàbitats naturals del
municipi mitjançant tallers, cursos, xerrades i activitats lúdiques

adreçades a la població de Sant Quirze:
§

Finançament 100% subvenció Ajuntament: 4.000,00 €

e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.

Temporalització de les actuacions i línies bàsiques de la convocatòria:
·

Actuacions de prevenció d’incendis forestals:
o

Temporalització de les actuacions:
§

Estassades forestals, neteja de residus i reparacions de
camins de prevenció d’incendis: Execució de les actuacions de
l’01/03/2022 al 15/06/2022.

§

Treballs de vigilància del medi natural per prevenció d’incendis:
execució de les actuacions de l’01/02/2022 al 01/10/2022.

o

Línies bàsiques de la convocatòria:
§

Entitat inscrita al registre municipal d’associacions i al registre
d’ADF de Catalunya d’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya

§

Objecte social: prevenció d’incendis forestals.

§

Condició: entitat sense ànim de lucre amb capacitat per realitzar
les actuacions de prevenció i vigilància forestal necessàries per
a la preservació del medi natural del municipi.

·

Actuacions de protecció de la flora i la fauna naturals:
o

Temporalització de les actuacions:
§

Accions de sensibilització per a la protecció dels hàbitats
naturals del municipi mitjançant tallers, cursos, xerrades i
activitats lúdiques adreçades a la població de Sant Quirze:
execució de l’01/01/2022 al 30/06/2022 i del 15/09/2022 al
31/12/2022.

o

Línies bàsiques de la convocatòria:
§

Entitat inscrita al registre municipal d’associacions.

§

Objecte social: protecció de la flora i la fauna.

§

Condició: entitat sense ànim de lucre amb capacitat per realitzar
les actuacions de sensibilització necessàries per a la protecció
dels hàbitats naturals del municipi.

f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.

Indicadors per avaluar la consecució dels objectius:
·

·

Actuacions de prevenció d’incendis forestals:
o

Longitud de camins forestals reparats (m)

o

Superfície forestal estassada (ha).

o

Volum de residus retirats del medi natural (m3).

o

Nombre de dies amb vigilància forestal (nº)

Actuacions de protecció de la flora i la fauna naturals:
o

Nombre d’accions (tallers, cursos, xerrades i activitats) (nº).

o

Nombre total de persones participants (nº).

g) Resultat de l’avaluació dels indicadors de l’exercici 2021:
·

·

Actuacions de prevenció d’incendis forestals:
o

Longitud de camins forestals reparats (m): 0 m

o

Superfície forestal estassada (ha): 2 ha

o

Volum de residus retirats del medi natural (m3): 25 m3

o

Nombre de dies amb vigilància forestal (nº): 75 dies

Actuacions de protecció de la flora i la fauna naturals:
o

Nombre d’accions (tallers, cursos, xerrades i activitats) (nº): 5

o

Nombre total de persones participants (nº): 1

11. Línia/es d’acció destinada/es a l’àmbit de l’educació
a) Sectors d’aquestes àrees als que ens volem adreçar amb ajudes.
El servei d’Educació atorga subvencions als centres educatius i les AFA.
Els centres educatius beneficiaris de les subvencions són: escola Lola Anglada,
Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El
Turonet, l’Institut Sant Quirze, l’Institut Salas Xandri i l’AFA de l’escola bressol
municial , El Patufet.
Les AFA que reben subvenció són les dels centres educatius indicats. Ambdues
subvencions estan regulades per convenis.
b) Objectius i efectes que es pretenen corregir amb la seva aplicació.
L’objectiu de l’atorgament de les subvencions és assistir, cooperar i donar suport per
a la realització d’activitats educatives que són pròpies dels centres i que no puguin
dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius que
complementin el programa curricular.

La voluntat cooperadora de l’Ajuntament pretén promocionar, fomentar, donar suport
i en general millorar el procés educatiu i s’insereix dintre d’un procés d’ increment de
la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i eficient, i de la defensa de l’
interès públic i social, dintre del marc de la legalitat vigent.

c) Termini necessari per a la consecució dels objectius.
És necessari el termini d’un any per a la consecució dels objectius.

d) Costos previsibles per a la seva realització i fonts de finançament, determinant
detalladament si es reben aportacions d’altres Administracions públiques o
corporacions privades.
Els costos previstos estan en funció dels projectes que es realitzen i de les dotacions
pressupostàries assignades a l’àmbit per aquesta matèria. Aquest costos també estan
en funció de la Natació curricular, l’aportació serà en funció de la despesa de cada
centre en concepte del monitoratge de natació, transport en autocar i monitor
d’acompanyament autocar

En el cas dels centres educatius l’aportació serà d’un 45% per centre educatiu i un
55% per nombre d’aules classe.
No es reben aportacions d’altres Administracions públiques o corporacions privades.
e) Pla d’acció previst on es concretaran, en termes temporals, les accions necessàries
per dur a terme l’acció subvencionadora i on també es determinaran les línies bàsiques
que contindran les bases reguladores de cada convocatòria.
Posteriorment a la presentació d’un projecte, l’aportació compromesa anualment per
part de l’Ajuntament als centres educatius, s’efectua en dues parts, el 70% a partir de
la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins el mes d’octubre, i el 30 %
restant amb la justificació final; en ambdós casos d’acord amb el Pla de disposició de
fons aprovat per l’Ajuntament i en el cas de la Natació l’aportació serà en funció de la
despesa de cada centre en concepte del monitoratge de natació, transport en autocar
i monitor d’acompanyament autocar.
Les factures acreditant la realització de la despesa feta i datades l’any de vigència del
conveni es presentaran abans del 15 de desembre de cada any. Hauran d’estar
aprovades per l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del Director/a, que
certificarà que l’import ha estat destinat a l’activitat/programa d’educació conveniada
Les AFA’s justifiquen la subvenció mitjançant les activitats i projectes realitzat al llarg
de l’any.
f)

Determinació d’indicadors que assegurin el seguiment i avaluació continuada per a la
consecució dels objectius.
El seguiment s’efectua a través de la memòria i justificació dels projectes que es
valoren pedagògicament en el consell escolar dels centres.
Altres convenis de subvenció són:
Aprenem (Aprenem, Associació per a la inclusió de les persones amb TEA) treballa
per la inclusió de persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme, per la defensa
dels seus drets i per a la millora de la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.
L'objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’associació Aprenem per facilitar projectes i activitats que tinguin com objecte
la promoció i la defensa de la inclusió educativa, social i laboral de les persones amb
autisme i de les seves famílies.

Els projectes i activitats, es realitzaran en aquells àmbits que es requereixi, dintre del
municipi, i dirigits als alumnes amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, les seves
famílies, tutors i mestres relacionats amb ells.
Les activitats i projectes que s’organitzin per l’associació Aprenem han d’haver estat
sempre informats prèviament a l’Ajuntament.
L’aportació econòmica es realitzarà al final de l’exercici i una vegada presentat per
l’entitat la memòria de les accions i programes i un certificat emès per la tresoreria de
l’entitat, amb el vistiplau de la presidència, on consti que l’import de l’aportació
econòmica ha estat lliurat o figura destinat a l’activitat conveniat com obligació
reconeguda en el decurs de l’exercici de.

Campus Itàca:
la Universitat Autònoma de Barcelona realitza, des del mes de setembre de 2004, un
projecte socioeducatiu per a estudiants de secundària, denominat Campus Ítaca, que
té per objectiu estimular a l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa
d’educació secundària obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de
comunicació i ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos.
Les finalitats d’aquest conveni són:
La participació en el projecte Campus Ítaca de cinc alumnes que hagin finalitzat els
estudis corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.
La col·laboració de l’Institut d’Ensenyament Secundari Sant Quirze del Vallès del
municipi en el projecte.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fa una aportació de 775,00 euros per a la
participació de cinc alumnes al proper Campus Ítaca, que consisteix en una estada
diürna de set dies als mesos de juny o juliol al Campus de la UAB a raó de 155,00
euros per alumne a l’exercici anuasl, import que es revisarà, i s’actualitzarà si s’escau,
en futurs exercicis.

Aula d’extensió universitària de Sant Quirze del Vallès:

Conveni amb una subvenció de 2.000€. La Llar de la gent gran de Les Fonts, amb
una subvenció de 500€. Aquest conveni passarà al 2022 a Educació.

Eva Amparo Callado Estela - DNI
44510123V (SIG)
Tècnica Gestió Alcaldia
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:07:25

Marta Brau Sesé - DNI 47944388Z
(SIG)
Tècnica Ciutadania Activa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:09:32

CARLA ELIAS SALCEDO - DNI 47868872F
(SIG)
Tècnica d'Habitatge 2
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:12:45

Sergio De Dios López - DNI
47156670T (TCAT)
Tècnic de Cultura
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:31:53

Anna Oliva Prim - DNI 44992760E
(TCAT)
Coordinadora Serveis Socials
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:35:28

Albert Morera Morales - DNI
39186329X (TCAT)
Tècnic d'Esports
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:39:24

Ruth Claramunt Reinaldos - DNI
34734000K (TCAT)
Tècnica Auxiliar Joventut
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:43:53

