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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS 2021 

 

 

L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora amb 

la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles iniciatives de 

caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa col·lectiva. Cal posar les 

màximes facilitats perquè puguin prosperar tots els projectes promoguts des del 

veïnat i que comporten un benefici i una millora evident per la societat que ens 

envolta alhora que l’apoderament de la ciutadania i aprofundir en la seva 

progressiva incorporació en la cogestió de la quotidianitat. 

 

La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita i mitjana 

dimensió amb un urbanisme dispers, necessita que les estructures comunitàries 

siguin sòlides i actives. Una situació que l'administració no pot assolir des de la 

isolació, i per la qual, necessita de la complicitat del seu teixit social, dels ciutadans 

i les ciutadanes; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que 

representen les associacions i altres entitats no lucratives. 

 

No obstant, la gestió de les subvencions necessita atendre’s a exigències 

legislatives que afecten la gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat 

pressupostària, i als actuals principis inspiradors de l’actuació pública com són 

l’eficàcia, l’eficiència i la coordinació administrativa. 

 

Aquest és el paper que haurà de jugar, entre d’altres, el present Pla Estratègic de 

Subvencions, en compliment de les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions que 

pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic que 

contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes dotacions 

pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos 

previsibles i les fonts de finançament. 

 

A banda de la prescripció jurídica, aquest Pla Estratègic de Subvencions de 

l’Ajuntament de Cabrils ha de ser una eina útil que implementi vertaderes 

polítiques municipals de promoció del capital social amb un fil conductor coherent 

amb les bases reguladores de l’atorgament i l’ordenança de subvencions de 

l’Ajuntament de Cabrils, text que, en definitiva, és el marc normatiu regulador en 

aquest municipi. 
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1.- OBJECTIUS GENERALS 

 

Els projectes o activitats subvencionables han de fomentar activitats d’interès 

públic que tinguin com a finalitats generals:  

 

 Promoure l’associacionisme i el voluntariat que potenciï la riquesa d’actes 

d’interès general al municipi. 

 Promoure la participació del veïnat i enfortir el teixit social. 

 Millorar la cohesió social del municipi i l’enriquiment social. 

 Desenvolupar programes estables i continuats d’interès general pel 

municipi. 

 Promoure projectes d’activitats que complementin la competència local. 

 Promoure un desenvolupament del municipi més sostenible. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector 

privat. 

 Fomentar la solidaritat i afavorir el civisme i la convivència ciutadana. 

 Potenciar el coneixement extern i la imatge del municipi. 

 

A més a més de les finalitats generals, amb l’atorgament de les subvencions es 

pretén fomentar projectes o activitats d’interès públic i social que tinguin els 

següents objectius específics per a cada àrea subvencionable: 

 

 

2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS 

A. Cooperació i Solidaritat 

 Desenvolupar accions de suport a les persones en situació de 

vulnerabilitat del territori.  

 Enfortir les accions de cooperació en l’àmbit internacional per a reduir les 

desigualtats. 

 Participar activament de les iniciatives solidàries de les entitats i dels 

diferents agents i actors del municipi. 

 Fomentar la solidaritat ciutadana amb països més empobrits i sectors de 

la població més desfavorits. 

  

B. Promoció econòmica 

 Incentivar la creació de llocs de treball. 

 Promoure la formació d’emprenedors, empresaris i persones en situació 

d’atur. 

 Dinamitzar el desenvolupament econòmic local. 
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 Fomentar la participació de les empreses del municipi en la dinamització 

d’iniciatives destinades a la promoció econòmica. 

C. Educació 

 Fomentar la coordinació i la participació de la comunitat educativa en les 

polítiques municipals. 

 Incentivar les iniciatives de les Associacions de Famílies d’Alumnes i que 

donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre i que creïn 

complicitats entre els centres. 

 Establir projectes de col·laboració entre l’administració i els centres 

educatius amb incentius per als alumnes. 

 Promoure activitats educatives en el lleure d’una forma estable. 

 Promoure l’atenció a la infància i a l’adolescència mitjançant l’educació en 

el lleure 

 Organitzar activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents 

d’educació no formal. 

D. Cultura 

 Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de 

Cabrils en alguna manifestació artística. 

 Aconseguir una programació cultural estable, innovadora i atractiva. 

 Afavorir i fomentar les manifestacions de cultura popular i tradicional. 

 Estimular les propostes que fomentin la integració de nous agents a les 

entitats culturals del municipi i en les activitats que desenvolupen durant 

l’any a Cabrils. 

 Difondre el patrimoni cultural del municipi. 

E. Joventut 

 Promoure el treball en xarxa amb altres entitats i amb l’ajuntament per la 

participació a projectes/activitats municipals. 

 Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el 

desenvolupament d’activitats anuals. 

 Fomentar la participació juvenil i l’associacionisme juvenil com a difusor 

de serveis d’interès general per a la població jove del municipi. 

 Crear i difondre les iniciatives juvenils. 

 Fomentar valors socials i noves formes de participació entre el jovent. 

 Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats 

juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci 

saludable i sostenible per a joves. 
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 Premiar, potenciar i col·laborar amb els projectes sortints dels joves del 

municipi. 

F. Esports 

 Oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, 

lúdica i competitiva, a tots els sectors de la població. 

 Donar suport i potenciar l’arrelament i estructuració del sistema esportiu 

local, entès com el conjunt de promotors d’ofertes de serveis i activitats 

esportives, així com a les persones usuàries i /o practicants. 

 Promocionar l’associacionisme com a agent dinamitzador de l’activitat 

esportiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca de 

promoció de l’esport. 

 Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius que, per raons 

socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma habitual. 

 Possibilitar el creixement esportiu, quantitatiu i qualitatiu, del municipi. 

 

G. Comerç 

 Donar suport a les associacions de promoció comercial local. 

 Fomentar les actuacions de promoció i animació del comerç local. 

 Promoure la dinamització del comerç local al municipi i, en especial, les 

actuacions promogudes pel teixit associatiu del comerç. 

 Renovar i modernitzar el comerç, serveis i la restauració, per tal que siguin 

més actius i competitius 

H. Turisme 

 Donar suport a les associacions de promoció turística local. 

 Promoure i fomentar l’economia local del turisme i d’activitats 

econòmiques en general, d’especial rellevància o d’interès particular pel 

municipi 

 

 

3.- SUBVENCIONS EN RÈGIM D’ADJUDICACIÓ DIRECTA 

 

Atenent al principi de coresponsabilitat de la gestió pública i donat l'interès social i 

la singularitat de la tasca realitzada per determinades entitats del nostre municipi, 

l'Ajuntament de Cabrils establirà, d'acord amb el que estableix la Llei General de 

Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, subvencions en règim d'adjudicació 

directa, contemplades nominalment en els pressupostos municipals.  
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4.- EFECTES 

 

A partir de l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha anat perfilant el 

naixement d’un context on va desapareixent la percepció de l’Ajuntament com a 

planificador de l’oci col·lectiu o com a expenedor de les polítiques de benestar i 

hem entrat en el què es comença anomenar el municipi relacional. Aquest 

municipi relacional situa el món associatiu en una nova dimensió, on les entitats 

conjuntament amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un nou espai 

de participació on es facilita la seva incorporació en les tasques de gestió i 

prestació de serveis locals. 

 

Caminem, a poc a poc, però inexorablement cap a una maduresa democràtica i un 

dinamisme socioeconòmic a través de la pròpia participació en els assumptes 

col·lectius. Una participació que no només serveix per facilitar la prestació de 

determinats serveis o per legitimar determinades decisions, sinó, i sobretot, per 

promocionar i incentivar determinades conductes i actituds ciutadanes. 

 

 

5.- VIGÈNCIA 

 

Aquest Pla serà vigent durant l’exercici 2021 a partir de la seva aprovació com a 

primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de 

l’Ajuntament de Cabrils. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el comprimís de 

revisar-lo en aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o 

revocació anticipada que es pugui formular. 

 

 

5.- FINANÇAMENT  

 

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb 

les previsions pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses 

municipals i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les 

convocatòries pertinents. 

 

 

6.- SUBVENCIONS PRESSUPOST 2021 

 

Subvencions en règim de concurrència competitiva 

 

Regidoria Import Aplicació pressupostària 

Cooperació i Solidaritat 13.000 € 2312.480.15 

Ensenyament 6.000 € 323.489.01 
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Cultura 4.500 € 330.489.09 

Joventut 2.600 € 3371.480.29 

Esports 35.000 € 342.489.16 

Promoció econòmica 18.000 € 4315.480.21 

Economia social i solidària 5.000 € 9201.484.21 

Comerç 10.000 € 4314.480.21 

Turisme 3.000 € 432.480.28 

 

Subvencions directes pressupost 2021 

 

Regidoria denominació  Import Aplicació 

pressupostària 

Benestar social Subvencions per raons 

humanitàries 

10.000 € 230.480.03 

Gent Gran  Subvenció Gent gran  6.000 € 2313.480.00 

Cooperació i 

solidaritat 

  

Subvenció Marató TV3 1.000 € 2312.480.12 

Subvenció Mullat per 

l’esclerosi múltiple 

1.000 € 2312.480.14 

Subvenció d’ajuda a 

refugiats i persones amb 

ris d’exclusió 

5.000 € 2312.480.11 

Subvenció Acció 

Planetària DSR 

936 € 2312.480.23 

Medi ambient 

 

Conveni protecció civil  3.500 € 170.480.24 

Conveni ADF Burriac 26.000 € 170.480.26 

Conveni Arborètum 7.200 € 170.480.22 

Gestió energètica i 

Equipaments 

Subvenció projecte 

Euronet 50/50 

4.000 € 1534.489.02 

Ensenyament Subvenció Escola L’Olivera 1.700 € 323.489.03 

Subvenció Escola Mas 

Maria 

1.700 € 323.489.04 

Subvenció Institut Cabrils 1.700 € 323.489.05 

Turisme Subvenció 0’7% Mostra 1.000 € 432.461.05 

Administració 

general 

Assignació Grups Polítics  780 € 920.489.00 

 

 

Cabrils, 12 de març de 2021 

 

 

Miguel Doñate Sastre 

Regidor de Participació i Regeneració institucional 


