PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023

PREÀMBUL
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en
el procés de racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei
és el de transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la
Llei, incideix de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la
gestió de la despesa pública subvencional.
Aquesta norma també estableix els principis que han de regir en la gestió de les
subvencions, i que són:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.
Per millorar l'eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ a l’aprovació de
les subvencions.
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l'articulat del qual
figura tot seguit.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Gavà és un instrument de
planificació. El seu caràcter és programàtic, no normatiu.
El termini de perdurabilitat del pla és quadriennal, per als anys 2021-2023, fixant-se en
cada base reguladora i/o convocatòria el termini de realització del programa, projecte
o activitat subvencionada que, en general, haurà de ser anual, llevat que es concretin
les raons per les quals ha de tenir una durada superior.
Article 2.
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en
favor dels beneficiaris potencials, que no podran exigir indemnitzacions ni
compensacions en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en la seva totalitat.

Article 3.
L'establiment efectiu de les subvencions que es preveuen en aquest Pla requerirà la
inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada
any i l'aprovació de les bases reguladores de la seva concessió.
Article 4.
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L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s'acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Les consignacions pressupostàries vinculades a cada programa de subvencions seran
les que aprovi el Ple municipal dins l’aprovació del pressupost municipal, o de les seves
modificacions.
Article 5.
S'entén per subvenció, als efectes d'aquest Pla, tota disposició dinerària realitzada per
l'Ajuntament de Gavà a favor de persones físiques o jurídiques, i que compleixin el
següents requisits:
1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
2. Que el lliurament ·estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja
desenvolupats o a desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent de complir el
beneficiari amb les obligacions materials i formals que se s'hagin establert.
3. Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el
foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat
pública .
La subvenció té caràcter voluntari i eventual, i està afectada al compliment de la finalitat
per a la qual es concedeix.
Article 6.
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:
a) En règim de concurrència competitiva.
b) Concessió directa, en els casos següents:
− Previstes nominativament en el Pressupost municipal.
− Les que vinguin imposades per normes de rang legal.
− Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades

que dificultin la seva convocatòria pública.
En els casos de concessió directa, els drets i obligacions de les parts s’articularà
mitjançant la signatura dels corresponents convenis de col·laboració.
Article 7.
Podran ser persones beneficiàries les que en cada cas es fixin en les respectives bases
reguladores o aquelles que en resultin beneficiàries de les subvencions directes per
així venir determinat en el pressupost municipal o en els altres supòsits contemplats a
la Llei 38/2003.
Article 8.
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El control de les subvencions atorgades es durà a terme mitjançant:
-

L’anàlisi de la gestió administrativa dels processos de convocatòria i atorgament
de subvencions, examinant l’adequació de les subvencions atorgades amb els
fins de la convocatòria i el bon funcionament del sistema de criteris fixats.

-

La valoració del compliment dels objectius proposats a les bases de cadascuna
de les convocatòries, així com l’impacte local de les activitats finançades. Per
dur-la a terme, els indicadors generals seran els que a continuació s’indicaran,
tot i que cada convocatòria podrà ampliar-los en la línia de complementar-los:
-

Grau d’execució del projecte, programa o activitat
Grau d’ajust del pressupost elaborat amb la despesa final del projecte,
programa o activitat.
Repercussió de l’impacte del projecte, programa o activitat en la ciutat i/o la
ciutadania
Nombre de beneficiaris del projecte, programa o activitat
El control financer.

CAPÍTOL II. ÀMBITS D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Article 9.
L'Ajuntament establirà anualment subvencions en els àmbits següents:











Activitat física i esport
Cultura
Joventut
Educació
Acció social i ajuts en suport de la ciutadania
Persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
Gent gran
Feminisme i Igualtat (dones i diversitat sexual i de gènere - LGTBI).
Educació per la justícia global.
Cooperació i Drets Humans









Ajut humanitari
Nova Ciutadania
Usos del Temps
Relacions Ciutadanes
Foment de l'ocupació i l’activitat econòmica
Foment del comerç, la restauració, el turisme i la Fira d’Espàrrecs.
Habitatge, acció ambiental i energia.
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No s'inclouen en aquest Pla, les aportacions que l'Ajuntament faci a altres
administracions o entitats destinades a finançar l'activitat de cadascuna dins l'àmbit
propi de les seves competències i les què es realitzin entre els diferents agents d’una
Administració de la qual els seus pressupostos s’integrin al Pressupost General de
l’administració pertanyent, tant si es destinen a finançar globalment l’activitat com a la
realització d’actuacions concretes que tinguin atribuïdes.
Tampoc s’inclouen aquells ajuts econòmics destinats a atendre necessitats
peremptòries dels ciutadans del municipi, que satisfacin finalitats de caràcter social, no
subjectes a concurrència competitiva com ara els següents:
-

-

Ajuts individuals de menjador escolar destinats a l’alumnat que pertanyi a
famílies en situacions socioeconòmiques vulnerables o de risc
Prestacions econòmiques d’urgència social destinats a persones o famílies amb
risc d’exclusió social amb l’objectiu de pal·liar necessitats bàsiques entenent
com a tals aquelles que requereixin una intervenció immediata dels serveis
bàsics d’atenció social.
Ajuts consistents en l’aportació d’aliments i/o productes d’higiene bàsics a
famílies necessitades del municipi.

Article 10. En matèria d’Activitat física i esport
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
pròpies i estan relacionades amb el que preveu l’article 25.1 i 25.2.l de l’esmentada llei,
l’article 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en el
Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En matèria d’activitat física i esport l'Ajuntament, durant el període de vigència del Pla,
establirà línies de subvenció orientades a:
-

Donar suport i continuïtat als projectes esportius de ciutat i als agents implicats,
per tal de consolidar el sistema esportiu local.
Garantir una oferta fisicoesportiva que cobreixi les necessitats i demandes de la
població, potenciant de forma especial l’esport de base i escolar.
Donar suport i potenciar l’accés a la pràctica fisicoesportiva municipal, afavorint
la igualtat d’oportunitats i la inclusió.

-

Potenciar una oferta de serveis i activitats esportives obertes a la ciutadania en
general.
Afavorir la projecció de la ciutat a nivell extern i potenciar la seva imatge.

Article 11. En matèria de Cultura
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Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
pròpies i estan relacionades amb el que preveu l’article 25.1 i 25.2.m de l’esmentada
llei, l’article 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en el
Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En matèria de cultura l'Ajuntament, durant el període de vigència del Pla, establirà
línies de subvenció orientades a:
-

Activitats de caràcter artístic i cultural que fomentin la creació, la difusió, la
producció i exhibició en les seves diferents disciplines: teatre, música, dansa,
arts visuals i plàstiques, circ i d’altres expressions artístiques.
Iniciatives i activitats culturals que promoguin la cohesió social
Iniciatives i activitats que promoguin el foment de la lectura i la creació literària
Activitats i iniciatives que fomentin les iniciatives en l’àmbit del cicle festiu de
ciutat
Iniciatives i activitats que promoguin i fomentin la cultura popular i tradicional
Activitats i iniciatives que fomentin la promoció del patrimoni cultural i local de
ciutat
Iniciatives i activitats artístiques i culturals que promoguin el caràcter formatiu
Iniciatives, accions i activitats que fomentin la innovació, la singularitat,
l’experimentació i innovació

Article 12. En matèria de Joventut
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
pròpies i estan relacionades amb el que preveu l’article 25.1 i 25.2.i de l’esmentada llei,
l’article 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en el
Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
-

Projectes que fomentin i estimulin l’experimentació, la innovació i la creació
cultural.
Projectes que fomentin la participació, l’esperit crític i l’autonomia a la vida de
les persones joves des de qualsevol disciplina, millorant el seu desenvolupament
personal, grupal o comunitari.

Article 13. En matèria d’Educació
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.m de l’esmentada llei, l’article
66.3.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en el Pressupost
municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.
En matèria d’educació l'Ajuntament, durant el període de vigència del Pla, establirà
línies de subvenció orientades a:
- Donar suport a projectes educatius de les associacions de famílies d’alumnes
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(AMPA, AFA,...), especialment pel que fa a:
-

La participació de les famílies i la comunitat educativa del centre
Les activitats extraescolars que puguin desenvolupar la personalitat de l’alumnat,
com ara activitats esportives, musicals, arts escèniques, dansa, idiomes, etc.
Les sortides curriculars i extracurriculars vinculades al programa educatiu del
centre
La reutilització i/o socialització de material didàctic de qualsevol tipus, incloent
llibres, quaderns, material informàtic, etc.
L’adquisició de material informàtic de qualsevol tipus per a utilitzar-lo com a eina
pedagògica
La millora de l’activitat escolar
L’adquisició del material necessari pels alumnes amb necessitats especials als
centres amb SIEI.
Suport a serveis de menjadors o equivalent des de l’escola bressol en endavant
per fomentar una millora d’hàbits d’alimentació i/o fomentar la cohesió de grup.
Donar suport a les activitats d’estiu dedicades a complementar l’activitat
educativa realitzada durant el curs educatiu tipus tallers assistits, casals d’estiu,
etc. incloent activitats inclusives
Projectes innovadors relacionats amb la igualtat d’oportunitats, l’equitat i els
ODS.

-

- Donar suport a projectes educatius del centres educatius de Gavà, especialment els

que conformen la xarxa pública, pel que fa:
-

-

A projectes que donin suport i estímul a les iniciatives i propostes dels propis
centres educatius de Gavà destinades a la innovació educativa i la millora
d'aspectes relacionats amb l'organització del centre, l’aprofitament dels espais
(patis, etc.), la metodologia, l’adaptació de materials i en definitiva a propostes
de millora i innovació del projecte curricular i el projecte educatiu, tant del centre
com del Pla Educatiu de l’Entorn i del Pla Educatiu de Ciutat.
A projectes que ajudin a una millora de la qualitat, promoguin la inclusió,
afavoreixin la igualtat d’oportunitats i l’equitat i apostin pel desenvolupament
integral de l’alumnat.
Projectes innovadors relacionats amb la igualtat d’oportunitats, l’equitat i els
ODS

-
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-

L’adquisició, reutilització i/o socialització de material didàctic de qualsevol tipus,
incloent llibres, quaderns, material informàtic, etc.
Les sortides curriculars i extracurriculars vinculades al programa educatiu del
centre
A afavorir activitats extraescolars que puguin desenvolupar la personalitat de
l’alumnat, com ara activitats esportives, musicals, arts escèniques, dansa,
idiomes, etc.
L’adquisició del material necessari pels alumnes amb necessitats especials als
centres amb SIEI.
Donar suport a serveis de menjadors o equivalent des de l’escola bressol en
endavant per fomentar una millora d’hàbits d’alimentació i/o fomentar la cohesió
de grup.
Donar suport a les activitats d’estiu dedicades a complementar l’activitat
educativa realitzada durant el curs educatiu tipus tallers assistits, casals d’estiu,
etc. incloent activitats inclusives

Altres, pel que fa a:
-

Donar suport a la formació permanent i formació al llarg de la vida,
especialment la que està especialment dirigida a col·lectius o persones
especialment vulnerables o amb risc d’exclusió social

Article 14. En matèria d’Acció social i ajuts en suport a la ciutadania
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies, en alguns casos, i pròpies en d’altres, i el que preveu l’article
25.1 i 25.2.e de l’esmentada llei, l’article 66.3.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el
que estigui previst en el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres
normes que siguin d’aplicació.
En matèria d’acció social o relacionades amb aquest àmbit s’establiran, durant el
període de vigència del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

L’atenció individual de informació, orientació, acompanyament i assessorament
en àmbits d’inclusió social, laboral i de salut mental de persones en risc
d’exclusió.
L’oferta de recursos per a situacions de risc o vulnerabilitat (allotjament,
subministraments bàsics, alimentació, roba i calçat, ortopèdia...) que
complementin els recursos del servei d’Acció Social.
La gestió de grups de suport per a persones vulnerables
Donar suport a projectes de voluntariat per atendre persones en situació de rics
o vulnerabilitat
Millorar la convivència i cohesió social sobretot en barris i col·lectius vulnerables
o en risc d’exclusió social
Donar ajuts individuals a persones de col·lectius en situació de risc o
vulnerabilitat per fer front a les seves obligacions fiscals.
Donar ajuts puntuals mitjançant concurrència competitiva amb finalitat social
vinculats amb les activitats d’estiu i les activitats extraescolars i suport a

-

l’escolarització.
Donar suport a projectes, programes o serveis orientats a la millora de la qualitat
de vida de les persones i famílies vulnerables i/o en situació de risc social.

Article 15. En matèria de Persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
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Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies i pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.e de l’esmentada
llei, l’article 66.3.k i 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en
el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En matèria de persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental s’establiran,
durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

-

La promoció de l'autonomia personal i la inclusió individual de les persones amb
discapacitat i/o problemes de salut mental a les activitats culturals, socials,
esportives i de lleure i lleure inclusiu, d’ocupació laboral o terapèutica,
d’habitatge.
La difusió de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom.
La promoció d’accions de sensibilització.
La promoció de la participació, el voluntariat i el treball conjunt de les entitats del
sector a Gavà
La millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o problemes
de salut mental i de les seves famílies
La consolidació dels serveis i programes que les entitats del Tercer Sector Social
fan a Gavà
La innovació social, fonamentalment pel que fa a transparència, rendició de
comptes i altres que millorin la gestió de les entitats del Tercer Sector del territori

Article 16. En matèria de gent gran
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies i pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.e de l’esmentada
llei, l’article 66.3.k i 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en
el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En matèria de gent gran s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de
subvenció orientades a:
-

La promoció d’hàbits de vida saludables i de promoció de la salut
L’organització d’activitats i tallers que fomentin l’envelliment actiu.
La promoció de la participació, el voluntariat i el treball conjunt de les entitats
del sector a Gavà

-

La millora de la qualitat de vida de les persones grans i de les seves famílies

Article 17. En matèria de Feminisme i d’Igualtat (dones i diversitat sexual i de
gènere – LGTBI).
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies i pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.o de l’esmentada
llei, l’article 66.3.k i 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en
el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
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-

-

-

Actuacions que promoguin i millorin les quotes d’igualtat de gènere a nivell local,
la prevenció de les violències masclistes i LGTB fòbiques, a través de la
sensibilització a la ciutadania, de l’acció positiva i la transversalització de la
perspectiva de gènere. Així com a través de l’organització interna de les
mateixes organitzacions, com el reflex de la pròpia societat.
El combat contra el sexisme, en el context de societats androcèntriques. A on
es posi en valor el treball de cures com un aspecte que és responsabilitat de
tothom i que té un valor cabdal i de sosteniment. Per una societat a on la llibertat
sigui un valor central, i tant les dones com els col·lectius LGTBI puguin
desenvolupar els seus projectes lliurement, sense patir violència i amb igualtat
d’oportunitats.
Projectes que tinguin com a marc de referència accions per promoure la
incorporació laboral de dones amb risc d’exclusió social i laboral.
Projectes que incorporin iniciatives, activitats artístiques i culturals que vetllin
per a la promoció i visibilització de les dones en aquest sector
Projectes que incorporin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el món
de l’esport, des d’una perspectiva de gènere.
Projectes que promocionin la cultura de la igualtat de gènere dins els mitjans
de comunicació.
Projectes que tinguin com a marc de referència el Pla d’Igualtat vigent.

Article 18. En matèria d’Educació per la justícia global.
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tenint la consideració de competències
impròpies.
En matèria d’educació per la justícia global s’establiran, durant el període de vigència
del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

Projectes que tinguin com a marc de referència els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Enfocament basat en els Drets Humans.
Projectes que tinguin com a marc de referència el Pla Director de Cooperació i
Drets Humans vigent.
Projectes que incideixin en la ciutadania gavanenca, en l’àmbit formatiu, de

-

sensibilització i de recerca.
Projectes que incloguin accions transformadores que afavoreixin l'enfortiment
de les capacitats i de les institucions locals i / o de la societat civil, en especial
de les dones, infants o joves.
Projectes que promocionin la cultura de la Pau i la no violència.

Article 19. En matèria de Cooperació i Drets Humans
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tenint la consideració de competències
impròpies.
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En matèria de cooperació per al desenvolupament s’establiran, durant el període de
vigència del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

-

Projectes que tinguin com a marc de referència els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Enfocament basat en els Drets Humans.
Projectes que tinguin com a marc de referència el Pla Director de Cooperació i
Drets Humans vigent.
Projectes que incideixin en els sectors prioritaris establerts, com la justícia de
gènere, la sostenibilitat ambiental davant l’emergència climàtica i l’educació en
valors.
Projectes que incideixin en les prioritats geogràfiques establertes en el Pla
Director de Cooperació vigent.
Projectes que tinguin com a objectiu la promoció del desenvolupament integral
de les persones i comunitats dels països en vies de desenvolupament,
respectant la identitat històrica i cultural, evitant l’assistencialisme i actuacions
que generin o reforcin relacions de dependència amb els països de l’anomenat
primer món.
Projectes que incloguin accions transformadores que afavoreixin l'enfortiment
de les capacitats i de les institucions locals i / o de la societat civil, en especial
de les dones, infants o joves.
Projectes que promocionin la cultura de la Pau i la no violència.

No es consideren projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin
estrictament d'ajuda humanitària i d'emergència o que siguin una simple transferència
de recursos.
Article 20. En matèria d’ajut humanitari
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tenint la consideració de competències
impròpies.
En matèria d’ajut humanitari internacional s’establiran, durant el període de vigència del
Pla, línies de subvenció orientades a:

-

Projectes d'acció humanitària
Projectes d'emergència
Projectes adreçats a infants, víctimes de situacions d'emergència, amb acollida
o d’estada temporal a la nostra ciutat per raons humanitàries

Article 21. En matèria de Nova Ciutadania
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Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies i pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.e de l’esmentada
llei, l’article 66.3.k i 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com el que estigui previst en
el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En matèria de Nova Ciutadania s’establiran , durant el període de vigència del Pla,
línies de subvenció orientades a:
-

Projectes que contribueixin a generar una cultura de participació i integració de
les persones nouvingudes al municipi

Article 22. En matèria d’Usos del Temps
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tenint la consideració de competències
impròpies.
En aquest àmbit s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
-

-

Projectes que incideixen en una nova organització dels Temps, que tinguin
com a marc de referència els Objectius de desenvolupament Sostenible com la
economia circular com a model econòmic per a garantitzar la sostenibilitat
social, econòmica i ambiental.
Projectes que donin valor als temps i espais personals i familiars

Article 23. En matèria de Relacions Ciutadanes
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, tenint la consideració de competències
impròpies.
En aquest àmbit s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
-

Accions encaminades a fomentar el teixit comunitari i veïnal al territori

-

Accions, activitats i iniciatives que fomentin la cohesió i cooperació entre el teixit
associatiu de ciutat
Accions, activitats i iniciatives que promoguin l’associacionisme
Accions, activitats i iniciatives que impulsin la participació ciutadana
Accions i activitats que promoguin la millora i el benestar i la qualitat de vida de
la ciutadania.

Article 24. En matèria de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
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Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies, així com el que estigui previst en el Pressupost municipal per a
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.
En matèria de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica, durant el període de vigència
del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

El suport a l’emprenedoria i a l’inici de la nova activitat econòmica al municipi.
La contractació de persones en situació d’atur que fomentin una ocupació de
qualitat i la reducció de les desigualtats.
La implementació de mesures associades a l’economia circular en les
empreses del municipi.

Article 25. En matèria de comerç, restauració, turisme i Fira d’Espàrrecs
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.i de l’esmentada llei, així com el que estigui
previst en el Pressupost municipal per a cadascun dels exercicis i altres normes que
siguin d’aplicació.
En l’àmbit del sector Comerç, Restauració, Turisme i Fires s’establiran, durant el període
de vigència del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

Foment d’actuacions de promoció i dinamització comercial del comerç urbà.
Foment d’actuacions de promoció i dinamització de la restauració del municipi.
Forment d’actuacions de promoció i dinamització dels mercats municipals i dels
mercats de pagès de Gavà.
Millora i modernització del teixit comercial de Gavà en relació a la
professionalització, digitalització i sostenibilitat. I també al distintiu Gavà
Comerç de Qualitat.
Obres de millora de l’accessibilitat en establiments amb una activitat comercial,
de restauració o serveis.
Foment de les activitats de la pagesia i de la promoció i divulgació de l’espàrrec
com a producte identitari, així com d’altres possibles conreus km0.

Article 26. En matèria de foment de l’economia social i cooperativa
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir

l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
atribuïdes i/o impròpies, així com el que estigui previst en el Pressupost municipal per a
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.
En l’àmbit de l’economia social i cooperativa s’establiran, durant el període de vigència
del Pla, línies de subvenció orientades a:
-

Còpia electrònica de document - CSV: 13744245077646434507 .Altres / Còpia

-

El suport a nous projectes econòmics / emprenedors basats en els principis de
l’economia social, solidària, cooperativa, especialment lligats amb el projecte
estratègic de la Unió de Cooperadors.
El suport a nous projectes sobre innovació social i/o innovació digital amb retorn
social.
Altres projectes o actuacions entorn l’economia social i solidària.

Article 27. En matèria d’habitatge, acció ambiental i energia
Aquestes subvencions s’atorgaran per a la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que tenen la consideració de competències
pròpies, i el que preveu l’article 25.1 i 25.2.a de l’esmentada llei, l’article 66.3.d del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya així com el que estigui previst en el Pressupost municipal per a
cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.
En aquest àmbit s’establiran, durant el període de vigència del Pla, línies de subvenció
orientades a:
-

La instal·lació d'aparells elevadors i/o altres instal·lacions per a la supressió de
barreres arquitectòniques en edificis d'habitatge. Altres actuacions en matèria
de seguretat i salubritat dels habitatges.
La mobilització del parc d’habitatges desocupats i la implantació de mesures
relacionades amb el mercat de lloguer,
Accions diverses en matèria mediambiental i en matèria d’eficiència energètica
com ara:
o La biodiversitat del municipi
o L’energia, l’estalvi i l’eficiència
o L’educació ambiental
o El medi natural del Delta
o L’agricultura
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