PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 - 2023
1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i
col·laborar en totes les iniciatives sorgides en la ciutat que participen de
les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els
agents socials i econòmics.
El present Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí per al període 2020-2023 té la seva base normativa en l'article 8 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual
disposa “que les administracions que proposin l'establiment de
subvencions han de concretar en un Pla Estratègic, els objectius i efectes
que es pretenen amb l’aplicació del pla, el termini per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament,
supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària “.
L'aprovació d'un Pla Estratègic de subvencions és un pas més en el
procés de racionalització i transparència de les administracions públiques,
en tant que obliga que la gestió de les subvencions es realitzi d'acord amb
els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i igualtat
i no-discriminació, així com l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats
per l’Administració atorgant i l'eficiència en l'assignació i utilització dels
recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària.
2. DISPOSICIONS GENERALS
L’establiment de les subvencions que atorgui l’Ajuntament en el període
2020 – 2023 s’ajustarà al que preveu aquest Pla. L’atorgament i gestió de
les subvencions es realitzarà de conformitat amb l’objecte, finalitats i
principis que s’estableixen en aquest Pla i a l’Ordenança General de
Subvencions (BOPB 29 novembre 2010)
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
S'entén per subvenció, als efectes d'aquest Pla, tota disposició dinerària
realitzada per l'Ajuntament de Sant Joan Despí, a favor de persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin el següents
requisits:

− Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
− Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat
objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una acció, 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 s'hagin establert.
−Que el projecte, l'acció 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.
4.- NATURALESA JURÍDICA
El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Joan Despí és
un instrument de planificació. El seu caràcter és programàtic, no normatiu.
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de
cap dret a favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap
indemnització o compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica
en els propis termes.
Per a l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla,
serà requisit bàsic la inclusió de les consignacions pressupostàries
corresponents en els pressupostos anuals, així com l'aprovació de les
bases reguladores de la seva concessió, en el marc de les bases
d'execució del Pressupost.
5. ÀMBIT TEMPORAL
L’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
durant el període 2020-2023 s’ajustarà al que s’estableixi en el present
Pla Estratègic.
6. LIMITACIONS A L’ESTABLIMENT DE SUBVENCIONS
L'establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries
que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran
en cada moment a aquests objectius.

7. ASPECTES ESTRATÈGICS
7.1 Missió

La missió és atendre les activitats i els projectes d’utilitat pública o
d’interès social de les persones físiques o jurídiques de Sant Joan Despí,
a partir de la concessió de subvencions com a mitjà legal per fomentar
una major participació dins d’un conjunt de valors socials: la inclusió, la
cohesió, la solidaritat, l’equitat, l’apoderament, la corresponsabilitat, la
innovació, l’emprenedoria, la pro activitat, l’accessibilitat universal,
l’empatia, el respecte i la sostenibilitat
7.2 Principis
La gestió de les subvencions es regirà pels principis de:
−Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i nodiscriminació.
−Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.
−Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.
−La simplificació de la tramitació administrativa.
−El foment de la iniciativa social.
−La distribució equitativa dels recursos.
−La coordinació mitjançant l’organització i articulació de les accions per a
garantir la major operativitat, la gestió eficaç i unitària per tal d’evitar
duplicitats en l’actuació.
−La garantia de bon funcionament amb una regulació i una ordenació que
estableixi els requisits, els barems i procediments, les garanties jurídiques,
etc.., i la implantació de l’avaluació.
7.3 Objectius
−Donar compliment al mandat legal que es recull en l’article 8.1 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, que obliga als ajuntaments a l’aprovació d’un
Pla Estratègic previ a la concessió de les subvencions.
−Establir per a tot el conjunt de les diverses línies de subvenció d’aquest
Ajuntament, un conjunt de principis i bases d’execució comuns.
−La millora i la racionalització de la gestió municipal de subvencions amb
la valoració d’aspectes de transversalitat, eficàcia i eficiència en la gestió.
−Impulsar la simplificació administrativa i la transparència de les
subvencions concedides.

8. BENEFICIARIS
L'Ajuntament de Sant Joan Despí concedirà subvencions a favor de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o associacions o
entitats amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat

pública o d’interès social o per promoure la consecució de fins públics
atribuïts a la competència local.
Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari
són les que estableix l'article 11 de la Llei General de Subvencions, i que
es concretarà en les respectives bases reguladores.
Per ser beneficiaris de subvencions, s’haurà d’acreditar en relació al
darrer exercici econòmic tancat el compliment de les obligacions de
publicitat activa previstes a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern en els casos
següents:
1. Si perceben subvencions i ajuts de qualsevol mena superior en el seu
conjunt als 100.000 € anuals
2. Quan al menys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de
subvencions públiques, sempre que aquesta quantitat sigui superior als
5.000 €
9. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
D’acord amb el que es preveu a l’Ordenança General de Subvencions, és
d’aplicació directa als següents tipus de subvencions concedides per
l’Ajuntament de Sant Joan Despí:
−Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
−Subvencions nominatives previstes al pressupost.
−Concessió de subvencions de forma directa per raons d’interès general,
social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades.
−Concessió de subvencions que vinguin imposades per una norma de
rang legal.
−Concessió de subvencions per atendre situacions d’emergències per
resoldre problemes de caràcter social.
Amb caràcter general, les subvencions es concediran en règim de
concurrència competitiva, tot i que en les corresponents bases de
subvencions s’haurà de recollir el procediment adequat en cas que el
règim sigui algun dels descrits anteriorment.
10. COSTOS I FINANÇAMENT. VINCULACIÓ ALS PROGRAMES
PRESSUPOSTARIS
El finançament d'aquestes subvencions es portarà a terme amb fons
propis, amb càrrec al capítol IV del pressupost de despesa de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes
en aquest Pla s’establiran en el pressupost anual que aprovi l’Ajuntament.
Els crèdits que es consignin als programes pressupostaris dels exercicis
2020, 2021,2022 i 2023 mantindran la deguda suficiència i coherència
amb els objectius estratègics i els efectes que es pretenen assolir amb el
present Pla estratègic de subvencions.
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla exigirà la
inclusió de les consignacions corresponents al pressupost de l’Ajuntament
de cada exercici, i l’aprovació de les bases reguladores de la seva
concessió.
11. MARC REGULADOR DE LES SUBVENCIONS
Les bases, reglaments o qualsevol altre norma municipal actualment
vigent que reguli subvencions, sigui quina sigui la denominació específica
que hagin adoptat per a la disposició dinerària, s’adaptaran als aspectes
bàsics de la regulació i continguts d’aquest Pla.
12. PUBLICITAT
Amb l’objectiu d’impulsar mesures concretes per tal d’assolir la màxima
transparència en totes les dades, processos i actuacions municipals en
relació amb l’activitat subvencionada es publicarà al web municipal, en
l’apartat de transparència la informació següent:
1. Relació de les subvencions i ajuts, indicant l’objecte o finalitat, l’import,
la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari i els objectius, a
efectes d’utilitat pública o social que es pretén assolir amb la
subvenció o ajut.
13. EIXOS ESTRATÈGICS, OBJECTIUS I LÍNIES DE SUBVENCIONS:
Els eixos estratègics dels diferents departaments en relació a l’atorgament
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al període 20202023 són els que figuren a l’annex 1 d’aquest document.
14. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La justificació de la subvenció tindrà l’estructura i l’abast que es determini
a les corresponents bases reguladores.
15. ENTRADA EN VIGOR

Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 entrarà en vigor una
vegada sigui aprovat pel Ple municipal (Gener 2020)

ANNEX 1: Eixos estratègics dels diferents departaments
1) Promoció Associativa
1. OBJECTE
Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de programes anuals i/o
activitats d’interès per a la ciutat, emmarcats dins dels àmbits de la cultura, la
millora de la convivència, l'educació en el lleure, la participació i la promoció del
associacionisme.
2. OBJECTIUS
-

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A L'ASSOCIACIONISME VEÏNAL

-

PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ DINS DE LA
CREACIÓ ARTÍSTICA I ALTRES MANIFESTACIONS CULTURALS
SINGULARS

-

PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ
MITJANÇANT LA COMUNICACIÓ I ÚS DELS TIC

-

PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ EN
PROGRAMES D'EDUCACIÓ AL LLEURE: SERVEIS D’ESPLAI

-

PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME A LA PARTICIPACIÓ EN
PROGRAMES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
a)
b)
c)
d)

Convenis anuals i/o subvencions puntuals.
Associacionisme veïnal
Cultura popular i tradicional
Creació artística i manifestacions culturals singulars

e)
f)
g)
h)
i)

Comunicació i ús dels TIC
Educació en el lleure - esplai
Subvenció colònies i campaments.
Projecte casals d’estiu.
Subvenció comparsa rua Carnaval.
2) Esports

1. OBJECTE
Potenciar i donar suport a programes anuals i puntuals que fomentin la pràctica
esportiva, la formació, l’educació en valors, la participació i la convivència per a
tota la ciutadania i els diferents col·lectius (infants, dones, persones amb
discapacitats, gent gran, clubs i associacions).

2. OBJECTIUS
-

Activitats esportives de competició, en l’àmbit d’esportistes i equips.

-

Activitats que fomentin la formació i la preparació dels tècnics/ques.
Jornades formatives, oficials o oficioses, que tinguin a veure amb el món
de l’esport.

-

Activitats de l’entitat que fomentin les relacions socials i la integració de
les persones.

-

Activitats que promoguin el coneixement de l’esport i la seva pràctica.

-

Activitats que fomentin i potenciïn la incorporació de les dones a la
pràctica esportiva i als càrrecs tècnics i directius de les entitats.

-

Activitats que fomentin i potenciïn la incorporació de les persones amb
discapacitat a la pràctica esportiva.

-

Actes puntuals de promoció esportiva.

-

Programa d’escoles esportives d’especialitats esportives que puguin tenir
continuïtat en el programa esportiu de la ciutat i que tinguin una durada
mínima de sis mesos.

-

Programa de campus esportius d’iniciació i/o tecnificació esportiva, d’una
durada mínima de cinc dies.

-

Programa d’actes i activitats de promoció esportiva que fomentin la
pràctica, la formació en valors i la millora educativa entre els nois i noies
de la nostra ciutat.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
a)Projecte anual de funcionament de l’entitat.
b)Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar
3) Educació, Infància i Família

1. OBJECTE

Potenciar i donar suport a projectes educatius dels centres per ajudar a
promoure el concepte d’educació integral, mitjançant:

a) Projectes relacionats amb l’aprenentatge i formació de llengües estrangeres
-

Suport a activitats educatives diverses que incentivin el seu
coneixement i adaptades als diferents nivells d’edat.
Intercanvi i/o agermanament amb escoles d’altres països.
Suport a activitats extraescolars de llengües estrangeres.
Inversió material didàctic de llengües estrangeres.
Organització d’actes que donin a conèixer la importància
educativa de la formació en llengües.

b) Projectes educatius i dinamitzadors que promoguin l’augment de la
participació de les famílies a la comunitat educativa; projectes que impulsin la

promoció dels valors en la família com el civisme i el respecte a la ciutat, i que
fomentin la igualtat de gènere i d’oportunitats.
c) Projectes que fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica.

2. OBJECTIUS

-

Donar suport als projectes pedagògics dels centres d’infantil i
primària, als projectes que es desenvolupin en les escoles de
persones adultes, als projectes de les AMPA que suposin una
millora de la participació de les mares i els pares en la comunitat
educativa i als projectes soci-educatius i d’innovació que es
desenvolupin en els centres de secundària. Tot plegat, entre
d’altres, per contribuir a la millora i la qualitat de l’educació, a
l’assentament de la reforma educativa, al coneixement de l’entorn
i interrelació social i cultural amb el medi ambient i a l’educació
sobre la diversitat cultural i dels valors humanístics.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
a) Projectes educatius dels centres

4) Acció social

1. OBJECTE

Àmbit de Serveis Socials
Projectes i/o activitats que fomenten la inclusió i cohesió social, amb especial
atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. Atenció a persones amb
discapacitat, atenció a persones amb problemàtica derivada de malaltia

mental o física, atenció a persones amb problemàtiques d’addicions, atenció
a persones dependents. Així mateix, també se subvencionen accions i
programes d’acompanyament a la inserció sociolaboral i programes de
manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a serveis
socials com ara la distribució i compra d’aliments destinats a col·lectius
vulnerables.
Àmbit Discapacitat
Projectes d’activitats de lleure dirigides exclusivament a persones amb
discapacitat de qualsevol edat. Les activitats hauran d’anar adreçades a la
inclusió social i a l’orientació individual de les persones usuàries i suport a
llurs famílies, permetent així mateix assolir l’objectiu de conciliar la vida
personal i familiar. Les activitats de lleure i d’esports complementaran
l’horari escolar o laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

2. OBJECTIUS
Àmbit de serveis socials.
- Inclusió i cohesió social
Col·laboració i/o complementarietat amb l’acció social de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí .
1) Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i a les
necessitats del col·lectiu al qual s’adreça: Viabilitat del projecte en el
territori i ciutadania directament beneficiària.
2) Integració i/o complementarietat amb altres projectes i/o activitats
de la ciutat. Valors que promou el projecte per a la ciutat (solidaritat,
igualtat home-dona, cohesió social, coresponsabilitat educativa,
justícia social, convivència.
3) Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida.
Permanència del projecte, continuïtat en el temps, evolució de les
persones associades, qualitat.
4) Concreció, qualitat, claredat i viabilitat del projecte.

- Discapacitat

1) Col·laboració i/o complementarietat amb l’acció de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí.
2) Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i a les
necessitats del col·lectiu al qual s’adreça: Viabilitat del projecte en el
territori i ciutadania directament beneficiària.
3) Integració i/o complementarietat amb altres projectes i/o activitats
de la ciutat.
4) Valors que promou el projecte per a la ciutat (solidaritat, igualtat
home-dona, cohesió social, coresponsabilitat educativa, justícia social,
convivència.
5) Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida.
Permanència del projecte, continuïtat en el temps, evolució de les
persones associades, qualitat.
6) Concreció, qualitat, claredat i viabilitat del projecte.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
 Convenis anuals i/o subvencions puntuals.
Serveis Socials
5) Medi ambient

1. OBJECTE
Recolzament a entitats del municipi pel desenvolupament de programes i
activitats d’interès ambiental per a la ciutat i per al medi ambient, emmarcats
dins de l’àmbit de l’educació ambiental a les escoles i de l’agricultura de
producció integrada.

2.OBJECTIUS

-

Desenvolupar programes d’Educació Ambiental a les escoles que
treballin els temes de l’aigua, energia, atmòsfera, residus,
biodiversitat, agricultura i mobilitat sostenible

-

Promoure al producció agrícola integrada

-

Generar projectes transversals de sostenibilitat que integrin
diferents col·lectius amb capacitat per informar, difondre, educar,
comunicar i sensibilitzar.

-

Formar part dels òrgans de participació ciutadana relacionats amb
el medi ambient

-

Contribuir a l’educació de la ciutadania en un model de
desenvolupament sostenible

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
-

Convenis anuals

6) Joventut
1. OBJECTE
-

Àmbit de festes tradicionals populars catalanes emmarcades dins de les
polítiques locals de joventut.
Àmbit de la dinamització juvenils a través de programes, activitats o
serveis d’interès per al jovent de la ciutat.

2. OBJECTIUS
Àmbit de festes tradicionals populars catalanes emmarcades dins de les
polítiques locals de joventut.
-

Que potenciïn la incorporació i la participació dels i les joves en activitats
de caire populars i tradicionals catalanes.
Que estigui gestionat per la pròpia gent jove de la ciutat.

-

Projectes o activitats que fomentin festes populars i tradicionals
catalanes.

Àmbit de la dinamització juvenils a través de programes, activitats o serveis
d’interès per al jovent de la ciutat.

-

Que es fomenti la participació dels i les joves de la ciutat
Que potenciïn la incorporació i la participació dels i les joves al moviment
d’associacionisme.
Que els projectes o activitats s’adeqüin als Objectius del Pla Local de
Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
-

Convenis anuals.

-

Festes tradicionals populars catalanes//Dinamització juvenil

7) Cooperació
OBJECTE
Suport a ONG o entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de
programes, activitats o serveis que fomentin la solidaritat en la ciutadania
santjoanenca i/o afavoreixin el desenvolupament econòmic i social de països en
via de desenvolupament.

1. OBJECTIUS


PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE COMUNITATS
DESAFAVORIDES DEL SUD
Grau d’impacte en el desenvolupament econòmic de la regió

Grau d’impacte en el desenvolupament social de la regió (educatiu,
sanitari, )
Grau d’impacte en el desenvolupament d’infraestructures de la regió
(comunicació, equipaments)
Grau d’impacte en el desenvolupament organitzatiu/polític de la regió
(participació social, organització)



CONTRAPART
Experiència de la contrapart del Sud en projectes de desenvolupament

Estabilitat de la relació entre l’entitat de Sant Joan Despí i la contrapart
del Sud
Incidència de l’entitat en la comunitat beneficiària
Implicació en el projecte d’altres col·lectius o entitats (tant del Sud com
del Nord)
A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
 Projectes cooperació internacional.
 Programes de solidaritat.

8) Gent Gran

1. OBJECTE
Pla anual d’activitats de les entitats de la gent gran de Sant Joan Despí.

2. OBJECTIUS:

-

-

Que les activitats programades estimulin la participació de la gent gran
del municipi, afavorint la integració i la participació activa de la gent
gran.
Que les activitats organitzades formin part del calendari de festes i
activitats de la ciutat.
Que el nombre de beneficiaris directes sigui la població major de 60 anys.
Que s’estableixi una continuïtat en la relació dels beneficiaris amb el
projecte i/o les activitats.
Que hi hagi una estabilitat en la programació.
Que hi hagi vinculació amb altres projectes i/o entitats locals.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
-

Convenis anuals.

9) Sanitat
1. OBJECTE
Convenis anuals. Suport a entitats del municipi per al desenvolupament de
programes, activitats o serveis relacionats amb la millora de la salut de la
població, informar la població en temes de salut pública o desenvolupar
programes d’interès sanitari per a la població.

PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS :

Àmbit de promoció de la salut i prevenció de malalties, per a les persones.
Suport al funcionament ordinari de les entitats locals.
-

Programes d’educació per a la salut en general.
Activitats destinades a disminuir el risc de malaltia.
Serveis ordinaris d’acompanyament preventius a activitats i programes
municipals.
Campanyes de sensibilització en temes de salut per a la població.

Àmbit d’animals de companyia i prevenció de zoonosi, per el manteniment de
les colònies controlades de gats/gates a la ciutat.

-

Suport al funcionament ordinari de les entitat socials
Programes de prevenció de zoonosi
Activitats destinades a realitzar, mantenir i controlar les colònies de
gats/es a la ciutat
Prioritzar l’esterilització de gats/es
Prioritzar l’adopció de gats/es
Educar en la cura responsable d’animals de companyia

2. OBJECTIUS
Àmbit de promoció de la salut i prevenció de malalties
 Informació i difusió sobre hàbits de vida saludables.
 Prevenció secundària, rehabilitació i reinserció social de persones
malaltes de càncer de mama.
 Accions de sensibilització social per fomentar la protecció de la salut.
 Difusió i sensibilització de la sida i càncer de mama.
 Treballs d’educació per a la salut dirigits a la població infantil i juvenil.
 Serveis d’acompanyament a la gent amb mobilitat reduïda a activitats
municipals.

Àmbit d’animals de companyia i prevenció de zoonosi





Participar i col·laborar en campanyes de prevenció de zoonosi i promoció
de l’adopció de felins.
Difusió de l’Associació a la població.
Donar suport a l’Ajuntament davant diferents col·lectivitats en quan a la
cura de gats i gates.
Elaborar i dur a terme un programa educatiu adreçat a l’alumnat de
primària en quan la tinença responsable d’animals de companyia.

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
-

Convenis anuals.

10) Igualtat
1.- OBJECTE
Projectes i/o activitats d’utilitat pública o interès social que promoguin la
igualat d’oportunitats entre dones i homes o que facin palès el caràcter
transformador de les experiències i els sabers femenins

2.- OBJECTIUS
-

Activitats que promoguin la presència de les dones en els diferents
àmbits de la vida pública i quotidiana.
Activitats que fomentin la xarxa associativa de dones
Iniciatives que promoguin un model de ciutat que reculli les necessitats i
els interessos de les dones
Actuacions de sensibilització que incideixin en les problemàtiques o
situacions de violència vers les dones i/o risc d’exclusió social
Actuacions que complementin el ventall de recursos que existeix al
municipi

A grans trets, les subvencions amb concurrència pública afecten als següents
conceptes:
-

Convenis anuals.

