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Preàmbul 
 
L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora 
amb la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles 
iniciatives de caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa 
col·lectiva. Cal posar les màximes facilitats perquè puguin prosperar tots els 
projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un benefici i una 
millora evident per la societat que els envolta. 
 
La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita i mitjana 
dimensió, necessita que les estructures comunitàries siguin 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. 
 
Però tot això no és encara suficient. No serveix de res ni a ningú tenir moltes 
entitats que no tinguin cap estímul per organitzar noves iniciatives, il·lusionar-se 
en nous projectes o plantejar-se reptes més ambiciosos. Una entitat que 
simplement faci “allò que fa sempre” anirà perdent interès per a la majoria de 
conciutadans i anirà perdent col·laboració individual i institucional fins a caure 
en el tedi i fins i tot potser l’oblit. És per tant imprescindible incentivar els 
passos endavant, els projectes engrescadors i innovadors i les entitats més 
dinàmiques. S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i, perquè 
no, el risc. 
 
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. En la seva exposició de 
motius, la Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) 
estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d'elaborar plans 
estratègics de subvencions, que relacionin els objectius i els efectes que es 
pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, per tal d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a 
través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb 
caràcter previ al seu naixement de forma plurianual. 
 
Aquesta norma també estableix els principis que han regir en la gestió de les 
subvencions, i que són: 
 

• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-
discriminació. 

• Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració 
atorgant. 

• Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
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Més enllà de l'acompliment de les obligacions normatives que té l'Ajuntament 
en aquesta matèria,  aquest Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de 
Piera 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 
Piera, text que, en definitiva, és el marc normatiu regulador en aquest municipi. 
 
 
CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS 
 
1.- Aquest Pla estratègic té caràcter programàtic i el seu contingut no genera, 
en cap cas, drets i/o obligacions ni per a aquest Ajuntament, ni per a tercers i la 
seva efectivitat resta condicionada a l’aprovació del pressupostos municipals 
que continguin les partides pressupostaries necessàries, així com a l’aprovació, 
si escau, de les diferents línies de subvenció, i a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
2.- El Pla estratègic ha de servir per a millorar i racionalitzar la gestió de les 
subvencions d’aquest Ajuntament i propiciar l’obtenció dels objectius que en ell 
es preveuen. 
 
3.- L’establiment i concessió de subvencions previstes en aquest Pla estratègic 
resten condicionades als objectius d’estabilitat pressupostària, i les Bases 
Reguladores resultants hauran d’ajustar-hi. 
 
 
CAPÍTOL 2. PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS 
 
1.- La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Piera, respondrà 
als principis següents: 
 
a) Publicitat i transparència. Els ajuts a atorgar estaran sempre reflectits al 
pressupost municipal i a disposició del públic interessat, sense prejudici de les 
mesures de publicitat i transparència prevista a les lleis 
 
b) Concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Com a norma general, 
les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Piera s’han d’assignar 
mitjançant concurrència competitiva, sense prejudici de les que es puguin 
atorgar mitjançant concessió directa que s’han d’indicar sempre al pressupost 
municipal. 
 
c) Eficàcia en l’acompliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització 
dels recursos públics. Les subvencions estaran destinades a realitzar una 
activitat i/o projecte concrets que caldrà avaluar per valorar els objectius 
aconseguits i els recursos destinats a l’efecte. 
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2.- Aquest Pla estratègic té com objectiu principal l’acompliment del mandat 
contingut a l’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
3.- L'objectiu general per part de l'Ajuntament és la d'enriquir el teixit associatiu 
del nostre municipi mitjançant la conservació del nombre d'entitats i 
associacions existents fent que perdurin en el temps i estimular la societat 
perquè s'organitzi i neixin noves associacions. 
 
A tal efecte pel període de vigència del present Pla es recullen les singularitats 
temporals tals com aniversaris significats com situacions que es donaran. Per 
tal d'estimular el naixement d'entitats ara inexistents en segons quins àmbits es 
disposarà de partida per fer convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, igualment des de la regidoria pertinent amb 
processos de participació ciutadana es promourà l'associacionisme. 
 
 
CAPÍTOL 3. VIGÈNCIA 
 
El present Pla estratègic té una vigència de 2 anys iniciant-se l'1 de gener de 
2020 i finalitzant el 31 de desembre de 2021. 
 
 
CAPÍTOL 4. FINANÇAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions indicades en aquest Pla estratègic han d’anar amb càrrec als 
crèdits dels pressupostos municipals corresponents, finançats amb recursos 
propis i en algunes subvencions amb recursos aliens tals com la línia de 
subvencions de la Llei de Barris de la qual l'Ajuntament de Piera n'és 
beneficiari. 
 
Les subvencions nominatives han de constar expressament en el Pressupost 
municipal i les subvencions de concurrència competitiva han de ser 
degudament convocades segons el que s’indiqui en les Bases reguladores 
d’atorgament corresponents 
 
 
CAPÍTOL 5. LÍNIES D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS 
 
Les línies d’actuació d’aquest Pla estratègic són: 
 
1. Objectius generals.  
 
Es tracta d’una línia genèrica que podria aplicar-se a cadascuna de les 
sol·licituds de subvencions amb independència de la línia o àmbit específic al 
qual concorri o s’assigni. 
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Són objectius transversals d’abast global que fomenten la vida associativa i la 
implicació i participació de les associacions i entitats locals, així com de les 
persones que, a títol individual o col·lectiu, proposen projectes o accions 
d’interès per al municipi i la ciutadania: 
 

• Projectes i activitats que formin part de l’activitat ordinària de l’entitat. 
 

• Projectes i activitats que fomentin la participació i la comunicació més 
enllà de la pròpia entitat. 

 
• Projectes i activitats que afavoreixin el coneixement de la població i de 

les tasques que realitzen les entitats (difusió a través d’opuscles, tríptics, 
etc.) 

 
• Projectes i activitats que fomentin l’ús les xarxes socials i els portals de 

transparència 2.0 per garantir i facilitar l’accés a la informació 
 

• Projectes i activitats que fomentin intercanvis nacionals i internacionals. 
 

• Les inversions i l'adquisició de materials inventariables per a millorar i 
actualitzar l’entitat. 

 
• Projectes i activitats amb objectius coincidents amb els diversos 

programes transversals i plans integrals municipals. 
 

• Projectes i les activitats d'animació, integració sociocultural i de relació 
intergeneracional. 

 
• Projectes de sensibilització per eradicar la desigualtat d'oportunitats 

entre dones i homes. 
 

• Projectes i actuacions que facin visibles les dones i els seus sabers. 
 

• Projectes que donin suport a dones maltractades. 
 

• Projectes de coeducació i/o que fomentin el lideratge femení . 
 

• Projectes que busquin i/o /fomentin sinergies amb altres entitats del 
municipi per promoure activitats innovadores. 

 
• La formació de membres de l’entitat (monitors/res, entrenadors/res, 

especialitzacions, etc.). Es valoraran especialment aquelles que millorin 
la capacitat de gestió de les entitats, i la formació en temes de gènere, 
infància, joventut i gent gran. 

 
• Actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en el territori. 
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2. Línies d'àmbit específic 
 
Línia Acció Social 
 

• Projectes i actuacions que fomentin la millora de la salut de les 
persones. 
 

• Projectes i actuacions que fomentin la qualitat de vida a les persones i 
en especial d'aquelles amb problemàtiques de salut mental, 
discapacitats i malalties cròniques. 
 

• Projectes d'integració social de colectius vulnerables. 
 

• Ajuts a persones amb situació econòmica precària. 
 
Línia Ensenyament 
 
 

• Activitats complementàries de suport a la tasca docent 
 

• Ajut a la tasca de les AMPA 
 

• Suport al projectes de sensibilització i ensenyament musical municipal 
 

• Suport a projectes de socialització de material escolar 
 

• Ajuts a les famílies pel transport escolar als centres del municipi 
 

• Ajuts a les famílies per transport en ensenyament post-obligatori 
 
 
Línia Esports 
 
 

• Suport a les activitats destinades al foment dels valors de l'esport 
 

• Priorització de l'esport femení, es especial en categories inferiors 
 

• Priorització de les entitats amb més percentatge d'esportistes locals 
 

• Suport a les iniciatives, projectes i actuacions que fomentin la pràctica 
d'exercici físic com a forma de promoció de la salut. 
 

• Beques per a famílies per participar en les entitats esportives municipals 
 

• Suport a les entitats pel manteniment de les instalacions esportives. 
 



PLA ESTRÀTEGIC DE SUBVENCIONS DE 
L'AJUNTAMENT DE PIERA 2020-2021 

 
 
Línia Igualtat de Gènere 
 
 

• Suport a les activitats destinades al foment de l'igualtat de gènere 
 

• Suport a entitats que vetllin per l'integració de les víctimes de violència 
de gènere 
 

• Suport a les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat de gènere 
 
Línia Medi Ambient i Protecció Civil 
 

• Suport a les activitats destinades a la millora de l'entorn natural del 
municipi 
 

• Suport a entitats que realitzin tasques de protecció civil 
 

• Suport a les activitats de sensibilització en matèria de medi ambient 
 

• Suport a les activitats de sensibilització de tasques de protecció civil 
 
Línia Cultura, Joventut i Festes populars 
 

• Projectes que impulsin i promoguin la creació i difusió cultural en 
qualsevol àmbit d'actuació 
 

• Projectes i activitats que afavoreixin la protecció i la difusió de la cultura 
popular i tradicional 
 

• Projectes i activitats que promoguin l'ús social de la llengua catalana 
 

• Projectes i activitats que fomentin i dinamitzin la xarxa associativa dels 
joves 
 

• Suport a activitats de lleure obertes a tot el jovent 
 

• Activitats enmarcades en el Pla de Joventut municipal 
 

• Suport a activitats d'entitats dedicades a educació en el lleure (esplais, 
casals, etc) 
 

• Festes populars singulars i pròpies del municipi 
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Línia Promoció Econòmica 
 

• Suport a les persones físiques que emprenen un negoci 
 

• Ajuts per la rehabilitació de les façanes dels habitatges dins l'àmbit de la 
Llei de Barris. 
 

• Ajuts per l'accesibilitat dels comerços 
 
 
 
3. Objectius específics per línies d'actuació 
 
A fi d'efecte de poder evaluar la millora del teixit associatiu del municipi es 
proposen els següents objectius que seran perseguits pel regidor/a 
responsable i seran evaluats en un informe posterior tal com marca el capítol 7 
del present Pla Estratègic: 
 
Objectiu línia acció social: 
 
- Donar continuïtat a les entitats socials existents al municipi. 
- Incentivar que es creï una nova entitat d'acció social d'una temàtica no-
coberta encara per cap altre entitat. 
 
Objectiu línia ensenyament: 
 
- Fer possible que el nombre de usuaris/es de les AMPES augmentin un 10% 
en 2 anys. 
- Cobrir totes les beques de la nova línia d'ajuts a transport d'ensenyament 
post-obligatori. 
 
Objectiu línia esports: 
 
- Augmentar el nombre global de usuaris/es d'entitats esportives un 5%. 
- Augmentar la ràtio dona/home almenys un 10% com a usuàries/participants 
d'un equip esportiu  
 
Objectiu línia igualtat de gènere: 
 
- Consolidar una nova entitat d'aquest àmbit. 
 
Objectiu línia medi ambient: 
 
- Consolidar una nova entitat d'aquest àmbit. 
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Objectiu línia cultura, joventut i festes populars: 
 
- Consolidar una nova entitat en l'àmbit de Joventut. 
- Mantenir o augmentar el nombre d'entitats de l'àmbit de cultura i festes 
populars 
- Crear projectes per teixir sinèrgies entre diferents entitats d'aquesta línia 
 
 
Objectiu línia promoció econòmica: 
 
- Exhaurir cada any l'aplicació de subvencions a emprenedors o arribar 
almenys al 80% d'execució d'aquesta aplicació. 
- Almenys 10 comerços han d'adaptar-se a les necessitats de les persones de 
mobilitat reduïda. 
- Almenys 10 propietats han de renovar total o parcialment les seves façanes. 
 
 
CAPÍTOL 6. RELACIÓ DE SUBVENCIONS 2020-2021 
 
Les línies d’actuació indicades en el capítol anterior es concretaran en les 
subvencions que s’indiquen a continuació: 
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CAPÍTOL 7. SEGUIMENT, CONTROL I MILLORA CONTÍNUA 
 
1.- Els regidors i les regidores responsables de les diferents línies d’actuació 
faran el seguiment de la consecució dels objectius assenyalats. Emetent un 
informe un trimestre abans que finalitzi la vigència del present Pla Estratègic 
per tal de realitzar-ne el següent amb el feedback corresponent per regidoria. 
 
2.- Els informes de seguiment i control estaran detallats amb el grau de 
consecució dels objectius i les mesures que s'estimin oportunes per millorar-ne 
els resultats en vistes al període següent. 
 
3.- Aquests informes formaran part de la documentació annexa del Pressupost 
Municipal i se'n donaran per tant compte al Ple Municipal. 
 
 
CAPÍTOL 8. ESPECIFICACIÓ DE L'EXCEPCIONALITAT DE LES 
SUBVENCIONS DIRECTES 
 
D'acord amb el que s'estableix a l'article 125.2 apartat a del RD 179/1995, de 
13 de juny, es poden atorgar de forma directe (sense concurrència competitiva) 
subvencions fent que aquestes apareguin de forma nominativa al Pressupost. 
Igualment cal justificar la singularitat i el fet perquè no es pot dur a terme una 
concurrència competitiva. 
 
Així doncs desglossat per diferents línies trobem les següents subvencions 
directes. 
 
Dispiera:  
Es considera la subvenció directa atès al nombre variat d'activitats que fan no 
només en la línia d'acció social sinó en altres tals com joventut, cultura, esports, 
etc. Les activitats que realitza aquesta entitat són transversals i mixtes i fa 
impossible que puguin entrar en concurrència competitiva en un o varis àmbits 
de subvencions.  
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Parròquia Santa Maria:  
Es considera la subvenció directa atès a que la pròpia idiosincràsia de l'entitat 
en quant al repartiment d'aliment i objectes de primera necessitat a persones 
de col·lectius vulnerables i la seva coordinació a nivell català amb altres filials 
que fa que no pugui haver una altre rival en concurrència competitiva. 
 
AMPES: 
Si bé reben una subvenció directa entre elles estan competint de forma 
indirecta ja que la quantitat que percebran cada any va a raó de 3,5€ per 
alumne i any amb un mínim de 1.200€ anuals. Igualment cal recordar que dins 
de la línia d'ensenyament hi ha una altre aplicació pressupostària per 
subvencions en caràcter de concurrència competitiva. 
 
Associació Defensa Forestal Piera: 
Els propis estatuts de l'entitat i altres directius marquen que el regidor de 
protecció civil en forma part i a més a més forma part del sistema 
d'emergències. Això impedeix que hi hagi concurrència competitiva. 
 
En quant a entitats culturals i de festes populars que reben subvenció directe 
s'homogeneïtza a 5.000 € per entitat i any. 
 
Eixerits Geganters de Piera: 
Per a l'any 2020 i de forma excepcional es preveu subvenció directa per 
aquesta entitat atès al seu 25è aniversari, poc freqüent en altres entitats 
geganteres, i en motiu de l'efemèride es decideix fer subvenció directa. 
 
Falcons de Piera: 
Atès a les peculiaritats d'aquesta entitat molt arrelada al municipi la qual es 
present a gairebé tots els actes i a les seves sortides internacionals fan que no 
tingui competidor directe. 
 
Amics del pubillatge de Piera: 
Aquesta entitat és la única entitat cultural que pot fer actes de protocol de 
l'Ajuntament tals com inauguracions o actes oficials i per tant no té competidor. 
 
Diversitat de Piera: 
Aquesta entitat realitza una sola activitat anual que consisteix en un festival 
però toca diferents àmbits com el de la sensibilització social, cultura i medi 
ambient. Aquest fet fa impossible que pugui presentar-se en règim de 
concurrència competitiva en diferents àmbits de subvencions ja que totes fan 
referència a la mateixa activitat que no es pot classificar clarament en cap 
àmbit concret. 
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CAPÍTOL 9. IMPORT I NOMBRE DE SUBVENCIONS 
 
1.- El nombre de subvencions i el seu import serà el que s'estableixi al 
Pressupost Municipal que aprovi el Ple. 
 
2.- Igualment cal fer esment de l'article 123.4 del RD 179/1995, de 13 de juny, 
les subvencions no han d'excedir, normalment, del 50% del cost de l'activitat a 
què s'apliquin.  
 
Així doncs s'haurà de tenir en compte aquesta norma i justificar degudament si 
es dóna el cas excepcional en que una subvenció finança més del 50% del cost 
de l'activitat subvencionada. 
 
 
 
CAPÍTOL 10. SOSTENIBILITAT DE LA DESPESA 
 
Els números presentats en el present Pla Estratègic fan referència al capítol 4 
del Pressupost essent pels anys 2020 i 2021 un total de 702.388,2 € 
 
Si bé es cert el descrit al capítol 9.1 que l'import definitiu serà aquell que 
s'estableixi al Ple de ser així suposa un increment de 63.833,42 € respecte 
l'any 2019. Aquesta despesa es perfectament sostenible ja que es pot destinar 
perfectament l'increment previst de 177.410,12€ pel 2020 (i presumiblement pel 
2021) del Fons Nacional de Cooperació (aplicació pressupostària 42000).  
 
 


