L´Àrea de presidencia, Política Territorial i
Espai Públic, Economia i Administració,
Igualtat
i
Educació,
Polítiques
Mediambientals i Comunitàries, Cultura i
Comunicació, Polítiques Socials, Joventut i
Acció Ciutadana.
Ref.: 2019/1226/2 - Aprovació PLA ESTRATÈGIC 2020-2023
L'Alcalde, en decret
num.
2019/4690
El Alcalde, en Decreto
núm.

de data
de fecha

dimarts, 26 de
noviembre de 2019

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions amb la
finalitat de canalitzar, mitjançant les subvencions, una part de l’activitat
financera del sector públic, amb l’objecte d’adequar les necessitats socials i
econòmiques a persones i entitats públiques o privades.
Vist el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de subvencions, el qual determina que els plans
estratègics es configuren com a instruments de planificació de les polítiques
socials que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o
interès social o de promoció d’una finalitat pública.
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el Pla
Estratègic en matèria de subvencions pel període 2016-2019 mitjançant
Decret d’Alcaldia 387/16, de data 5 de febrer de 2016 i modificat pel Decret
d’Alcaldia 2468/2019 de data 15 de juny de 2019, per poder donar
compliment als objectius fixats per l’equip de govern municipal.
Atès que per l’elaboració del nou Pla Estratègic de Subvencions pel
període 2020-2023 s’ha tingut en compte el Decret d’Alcaldia núm.
3622/2019 de data 30 de setembre de 2019, en relació al règim de delegacions
mitjançant un reajustament de les matèries compreses en cadascuna de les
diferents Àrees i camps d’actuació establertes, així com les aportacions
realitzades pels responsables tècnics de les diferents àrees de gestió
municipals que han tingut entre les seves competències la gestió i tramitació
d’aquest tipus de foment d’activitats i la incorporació de les noves àrees
d’actuació.

Vist que el Pla Estratègic de subvencions és l’instrument de gestió que
permet que aquelles línies de subvencions que siguin insuficients per acomplir
amb els objectius actuals, puguin ser modificades o substituïdes per d’altres
més eficaces i eficients.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3622, de data 30 de setembre
de 2019, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
data 9 d’octubre de 2019
HE RESOLT
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic 2020-2023 amb efectes 1 de gener de
2020, el text literal del qual figura al final de la present resolució.
Segon.- Comunicar el contingut de la present resolució a l’Àrea de
Presidència, Política Territorial i Espai Públic, Economia i Administració,
Igualtat i Educació, Polítiques Mediambientals i Comunitàries, Cultura i
Comunicació, Polítiques Socials, Joventut i Acció Ciutadana.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del
que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i en
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a
responsable de la seu electrònica Municipal, per a la seva publicació.
Quart.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple
Municipal pel seu coneixement.
“PLA ESTRATÈGIC EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
2020-2023
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones ( BOE
núm. 276 de 18/11/2003), en el seu capítol II, article 8, apartat 1 estableix el
següent:
“ Els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva

aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i
les seves fonts de finançament, sotmetent-se al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària”.
Així mateix el RD/887/2006 de 21 de juny en el seu article 10 i següents,
estableix les Disposicions comuns a les subvencions.
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de
foment de determinats comportaments considerats d’interès general i també
un procediment de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars
per a la gestió d’activitats d’interès general.
Una part important de l´activitat financera del sector públic es canalitza a
través de subvencions, amb l´objecte de donar resposta, amb mesures de
suport, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques i
privades.
Tant l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que va entrar en vigor el 18 de febrer de 2004, i el Reglament que la
desenvolupa, estableixen que la subvenció versa sobre l´afectació de fons
públics lliurats pel compliment d´objectius, l’execució d´un projecte específic,
la realització d´una activitat o l´adopció d´un comportament singular, ja
realitzats o per desenvolupar.
En conseqüència qualsevol lliurament de fons municipals tindrà la
consideració de subvenció si estan referits en el termes assenyalats en
l’apartat anterior
Les esmentades disposicions estableixen també la obligatorietat d’aprovar
“Plans Estratègics de Subvencions” que han de regular el marc general per la
seva concessió; es a dir, ha de tenir com a finalitzat l’ordenament de les
subvencions adequant-les a les necessitats existents i en base als recursos
disponibles, que s’han de contemplar amb caràcter previ al seu naixement.
D’acord amb les disposicions assenyalades i aquesta exposició de motius,
s’ha elaborat el present “Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020 –
2023, que a continuació es desenvolupa, realitzat en base al que disposa
l’apartat segon de l’article 12 de l’esmentat Reglament.
OBJECTE, OBJECTIUS GENERALS, FINALITATS I EFECTES
OBJECTE
L’objecte del present pla estratègic és la regulació de les concessions de
subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a
aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats al terme

municipal de Cornellà de Llobregat (o en països en vies de desenvolupament,
en el cas de accions de cooperació internacional), i que complementin i/o
supleixin la cooperació municipal.
Les subvencions podran atorgar-se en el marc d’un conveni de col·laboració.
OBJECTIUS GENERALS
Les subvencions constitueixen per a l’Ajuntament un instrument per al foment
d´iniciatives, projectes, programes i activitats que estimulen la dinamització
social, cultural, medi ambiental, comercial, i econòmica de la ciutat i que, a la
vegada, complementen o supleixen determinats àmbits de l’actuació
municipal, que han de ser definides prèviament de forma general pels Òrgans
de Govern Municipal.
La posada en marxa i el desenvolupament del Pla ha de permetre, entre
d’altres, aconseguir:
La millora de l’ajust a la realitat social i demanda social.
Més integració, consistència i coherència de l’actuació corporativa.
La millora de la visibilitat social de l’actuació corporativa.
El aprofitament dels recursos i les iniciatives de les Entitats i/o particulars
pel desenvolupament de programes i activitats de interès públic de caràcter
social incloses dins del marc dels plans d’actuació municipal.
L’augment del control i la planificació de la despesa pública en els capítol
IV i VII.
FINALITATS
Aquestes subvencions hauran d’impulsar la realització d’activitats d’interès
públic o social, que tindran per finalitat:
-

Millorar la cohesió social de la ciutat.
Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès
general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat.
Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat.

EFECTES
El conjunt de principis generals en què es basa l´activitat de subvenció inclou,
en primer lloc, un element de planificació, i en segon, pren com a referència
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que recull els principis
que han d’informar la gestió de les subvencions (igualtat,
publicitat,

transparència,
objectivitat, eficàcia i eficiència), i els requisits que
s’han de complir necessàriament per procedir a l’atorgament de subvencions i
per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
S´entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada a favor de persona
pública o privada i que compleixi els requisits determinats a tal efecte per la
legislació vigent; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
Que el lliurament es realitzi
sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
Que estigui subjecta al compliment d´un determinat objectiu, a l’execució
d´un projecte, la realització d´una activitat, l’adopció d´un comportament
singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d´una situació,
havent de complir el beneficiari les obligacions materials i formals que
s´haguessin establert.
Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació financera tingui per
objecte el foment d’una activitat d´utilitat pública o interès social o de
promoció d´una finalitat pública.
La subvenció té caràcter voluntari i eventual, i pel que fa a la seva finalitat cal
dir que les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es
condiciona l´atorgament i no tenen caràcter devolutiu, sense perjudici del
reintegrament inherent, en cas d’incompliment de les condicions o
característiques imposades en l´acord de concessió de la subvenció, o en el
seu cas de les condicions establertes en el conveni de la concessió.
Les subvencions poden ser de dos tipus diferents, en el sentit que poden ser
generals, i per tant tenir per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter
global, o poden ser puntuals, amb finalitat d’atorgar subvencions en un
moment determinat o aquelles que suposin una ajuda econòmica concreta i
puntual a favor d´una persona o entitat i com a mitjà per ajudar a l´execució
d´una activitat o projecte concret, en aquest cas la quantitat té uns límits
marcats.
No resten incloses dins del present Pla Estratègic aquelles ajudes econòmiques
de caràcter temporal que responguin a situacions d’emergència.
TERMINI,
ESQUEMA
DE
LA
CONCESSIÓ
PROCEDIMENT, CONTROL I CALENDARI

DE

SUBVENCIONS,

El termini de perdurabilitat del pla és quadriennal, i compren els anys 2020,
2021, 2022 i 2023, fixant-se en cada convocatòria el termini de realització
del programa, projecte o activitat subvencionada, que en general haurà de ser
anyal, llevat de que es concretin les raons per les quals ha de tenir una
durada superior.

ESQUEMA DE LES ETAPES PRÈVIES A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Procediments de concessió:
-

Concessió directa de subvencions
Concessió en règim de concurrència competitiva

Control:
-

El anàlisis 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.

-

Valoració del compliment del/s objectiu/s proposat/s a les bases de
cadascuna de les convocatòries, així com el impacte local de les activitats
finançades. Per portar-la a terme els indicadors generals seran els que a
continuació s’indicaran, però cada convocatòria podrà ampliar-los en la
línia de complementar-los:
Grau d’execució del projecte, programa o activitat.
Grau d’ajustament del pressupost elaborat a la despesa final del projecte,
programa o activitat.
Repercussió del impacte del projecte, programa o activitat en la ciutat i/o
a la ciutadania
Nombre de beneficiaris del projecte, programa o activitat
El control financer.

-

Altres aspectes:
-

-

Tot el que fa referència al règim pressupostari serà aprovat pel pressupost
anual.
Tot allò que remet al règim jurídic de les parts serà aprovat en les bases
reguladores de cada subvenció, el que prevegin les bases d’execució del
pressupost de cada exercici i altres normatives que siguin d’aplicació.
L’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina l’obligació dels
beneficiaris de la subvenció, quan la seva quantia superi els 10.000 euros,
de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció i administració a l’Ajuntament, a l’efecte de fer-les públiques.

Calendari:
En general totes les convocatòries de cada exercici seran aprovades durant el
primer trimestre de l’any.
COSTOS PREVISIBLES, FONTS DE FINANCIACIÓ I ÀREES D’ACTUACIÓ
La concessió de les subvencions s´ajustarà a la partida de despesa, no obstant
això, si es donés un increment en la demanda que generi una despesa
superior a la prevista, s´habilitarà una partida en la mesura que fos necessari,
sempre que hi hagi recursos financers suficients per cobrir l´esmentada
despesa d´acord amb la legalitat vigent en matèria pressupostària.
Que amb la finalitat de poder complir els objectius generals esmentats i els
corresponents a cada àrea d’acció municipal, haurà de reflectir-se en el
pressupost de cada exercici durant la vigència del present Pla les partides
adients tant per les subvencions que s’atorguin mitjançant concurrència
pública com les que tinguin la consideració de nominatives, que s’hauran de
fixar en cada àrea d’actuació municipal.
Les àrees d’actuació afectades per aquest Pla i els objectius per l’atorgament
de les subvencions seran els següents:
ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ
En l’àmbit de l’Educació
Els objectius generals en aquest àmbit són:
Donar suport als projectes pedagògics, socioeducatius i d’innovació dels
centres d'infantil i primària, secundària, 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. 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.
Les subvencions amb concurrència pública afecten als següents conceptes:
Subvencions per activitats educatives de les associacions de famílies
d'alumnes de les escoles públiques d'infantil i primària i centres de
secundària de Cornellà de Llobregat.
Subvencions per activitats educatives de les escoles de persones adultes
de Cornellà de Llobregat
Subvencions per activitats educatives dels instituts públics
d'ensenyament secundari de Cornellà de Llobregat.
Subvencions per activitats educatives de les escoles publiques d'infantil
i primària de Cornellà de Llobregat.
Subvencions per activitats educatives de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Cornellà de Llobregat.
Les línies d’actuació estaran destinades a:
La col·laboració en projectes, programes i activitats que donin suport a
les famílies
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 159.3 de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, així com el que estigui previst en el
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En l’àmbit de Polítiques a l’infant
Els objectius en aquest àmbit són:
Fomentar la participació de les associacions en
desenvolupament ciutadà dels infants
Foment de la interculturalitat entre els infants

el creixement i

Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable
(esplais de dissabte, esplais de dia, casals, campaments, colònies i
altres activitats)
Promoure la promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el
lleure.
L’organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents
agents d’educació no formal del territori
Promoure el treball en xarxa amb altres entitats i organització
d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació
no formal del territori
Subvencions per a projectes colònies, campaments (incloses rutes i
camps de treball) i casals.
Subvencions per a projectes en el temps lliure infantil i adolescent.
Les subvencions amb concurrència pública estaran destinades a:
Projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent
Projectes per a colònies, campaments (incloses rutes i camps de treball)
i casals.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos legal; l’article 7.2 de la Llei 33/2010,
d’1 d’octubre, de Joventut de Catalunya, així com el que estigui previst en el
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.

En l`àmbit de Polítiques d’Igualtat
Els objectius en aquest àmbit son:
Donar suport a projectes i iniciatives adreçades a assolir la igualtat de
gènere.
Donar suport a projectes i iniciatives incloses en els Plans Locals de
diversitat de gènere i Plans transversals d’Igualtat.
Implicació de la ciutadania en el foment i difusió de les Polítiques
d’Igualtat a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs.

Les línies d’actuacions estaran destinades a:
Mesures d’acció positiva en els diferents àmbits.
Promoció de la cultura, la participació i a la realització d’activitats
adreçades a fomentar la participació de les dones.
El foment de la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
Atenció i prevenció de la violència masclista.
Suport a les entitats del municipi que treballin i fomentin la igualtat de
gènere i la diversitat sexual.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 2.a i 6 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya,
així com el que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels
exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS
En l’àmbit de Polítiques Socials
Els objectius generals en aquest àmbit són:
Donar suport a projectes, programes o activitats destinades a cobrir i/o
atendre problemes o necessitats socials que tinguin clarament una
finalitat de foment de la prevenció de situacions de risc d’exclusió
social o desprotecció de ciutadans i ciutadanes fonamentalment de
menors o persones grans o de caràcter puntual i urgent que es puguin
donar.
Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat
als esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50,
75, 100 ó 125 anys de la seva fundació.
La línia d’actuació estarà destinada a:
Suport a projectes per l’acollida i integració de persones sol·licitants de
protecció internacional i/o refugiades en la seva fase d’integració.
Les valoracions professionals tindran en compte els següents aspectes: tipus
de problemes o necessitats socials a cobrir, la pertinença de la subvenció per
donar resposta a la demanda o necessitat , el seu grau d´ urgència, la no

existència d´ altres mitjans o recursos per solventar-la, la prevenció de
situacions de risc o desprotecció pel que fa a menors o persones grans i
evitar el deteriorament de situacions personals que puguin abocar en
processos d´ exclusió social.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, el que preveu l’article 25 apartat 1 i apartat 2 e) de
l’esmentat cos legal, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de Catalunya, així com el que estigui previst en el Pressupost
Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.

ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES
En l’àmbit de Politiques d’Ocupació
Els objectius en aquest àmbit son :
Donar compliment als pactes per l’ocupació a Cornellà pel seu
desenvolupament econòmic i social.
Concertar i planificar les polítiques socials i d’ocupació que permetin
la seva dinamització.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix l’article 14.a) de la Llei
13/2005, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del servei públic
d’ocupació de Catalunya, així com el que estigui previst en el Pressupost
Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.
En l’àmbit de la Cooperació i Solidaritat
Els objectius en aquest àmbit son:
La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra
zona necessitada d’ajut d’emergència o reconstrucció per conflictes
bèl·lics o desastres naturals.

La sensibilització a la problemàtica dels països en vies de
desenvolupament i qualsevol altra zona necessitada d’ajut d’emergència
o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.
Promoure l’acollida temporal i integració de persones sol·licitants de
protecció internacional i/o refugiades, en la seva fase d’integració, en
col·laboració amb entitats que gestionin aquests tipus de programes.
Les subvencions amb concurrència pública del departament de solidaritat
afecten als següents conceptes:
Subvencions Solidaritat
Sensibilització.

projectes

cooperació

i

campanyes

de

Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen
la consideració de competències atribuïdes, d’acord amb el que estableix
l’article 2.2 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al
desenvolupament.

En l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat
Els objectius en aquest àmbit son:
El foment de les energies netes i renovables
El foment d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica.
El foment de conductes de sostenibilitat ambiental envers els residus,
l’aigua, la mobilitat, el medi natural o el consum.
Contribuir a la disminució dels efectes de les energies contaminants
Contribuir a l’educació de la ciutadania en un model de
desenvolupament sostenible.
Implicació de la ciutadania en el foment i difusió del Medi Ambient a
través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 b) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst
en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que
siguin d’aplicació.

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ.
En l’àmbit de la Cultura
Els objectius generals en aquest àmbit són :
Promoure i potenciar projectes que fomentin activitats culturals d’interès
públic i/o social que tinguin com a objectiu la creació, producció i difusió
d’iniciatives artístiques i el foment de la cohesió social i la igualtat
mitjançant iniciatives culturals:
La creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.
El Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals
Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat
als esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50,
75, 100 ó 125 anys de la seva fundació.
El reforç del paper social de les entitats, en tant que col·lectius de
ciutadans organitzats, com a veritables agents de la socialització
positiva, del foment del voluntariat i de l’educació en valors cívics. És l’
anomenat genèricament foment de l’associacionisme.
La col·laboració de l’administració municipal en determinades activitats
puntuals i serveis que realitzen persones físiques i jurídiques i que són
considerades d’interès general per les seves aportacions, entre d’altres,
en els camps del foment de les arts escèniques, musicals i plàstiques.
Les subvencions amb concurrència pública estaran destinades a:
Subvencions de projectes per al foment de la cultura (només
associacions).
Subvencions per a projectes de creació artística (només persones
físiques)
Les línies d’actuació estaran destinades a:
Millorar la cohesió social de la ciutat.
Promoure l’associacionisme de caràcter cultural que treballa potenciant
serveis d’interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la
competència local.
Fomentar a través de la cultura valors socials i noves formes de
participació.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la
cultura.
Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat.

Fomentar i potenciar els projectes de creació artística entre les persones
amb edat menor o igual als 30 anys.
El foment de les arts escèniques, tant en la vesant de producció com en
el foment entre els joves d’assistència com a públic a les
representacions d’obres de teatre i concerts de música.
El foment de la música, la cultura i la participació ciutadana per al
desenvolupament artístic i personal.
La promoció de la creació artística com a mitjà d’expressió.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, d’acord amb el que preveu l’article 25 apartat 1 i
apartat 2 m) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En l’àmbit del Patrimoni Cultural i Biblioteques
Els objectius en aquest àmbit son:
El foment del patrimoni històric de la ciutat
El foment de la Cultura
El foment de la lectura
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 a i m) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes
que siguin d’aplicació.
En l’àmbit de l’Esport
Objectius generals :
Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva
consolidació i/o la millora de la seva acció esportiva.

Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir
major incidència en la dinàmica associativa de la ciutat.

una

Els objectius específics en aquest àmbit són:
Fomentar els projectes, programes o activitats que facilitin la pràctica
física i esportiva en general de la població.
Col·laborar amb les entitats esportives de la Ciutat en projectes
considerats d’interès general, facilitant la dinamització d’activitats,
formació dels seus agents, suport tècnic i logístic i la gestió participada
i col·laborativa dels equipaments esportius de la Ciutat.
Implicar a la ciutadania en el foment de la Participació Ciutadana en
general a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs.
Crear de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de la
ciutat amb la finalitat de millorar la gestió i control de la qualitat del
servei que es desenvolupen en els projectes d’interès general de la
ciutat.
Crear de programes de coneixement i ús de les tecnologies aplicades a
l’associacionisme esportiu i a la gestió de les instal·lacions esportives de
la Ciutat.
Promocionar accions per a potenciar els valors socials a través de la
pràctica esportiva de la ciutat.
Potenciar la formació dels agents esportius per millorar en la qualitat
del servei que es dona a través dels diferents agents esportius de la
ciutat.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst
en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que
siguin d’aplicació.

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA
En l’àmbit de Joventut
Els objectius en aquest àmbit són:
Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions de
l’associació
Promoure el treball en xarxa amb altres entitats

Fomentar la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les
seves múltiples formes foment de les activitats juvenils adreçades als
joves
Fomentar la participació de les associacions en
el creixement i
desenvolupament ciutadà dels adolescents i joves
Foment de la interculturalitat entre els joves i adolescents.
Promoure el treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau,
respecte,...)
Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el
desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini,
Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat
als esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50,
75, 100 ó 125 anys de la seva fundació.
Les subvencions amb concurrència pública de l’àrea de joventut afecten als
següents conceptes:
Subvencions per a projectes de caràcter juvenil
La línia d’actuació estarà destinada a:
La promoció de la creació artística com a mitjà d’expressió juvenil.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 l) de l’esmentat cos legal; l’article 7.2 de la Llei 33/2010,
d’1 d’octubre, de Joventut de Catalunya, així com el que estigui previst en el
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.
En l’àmbit d’Acció Ciutadana
Objectius generals :
Recolzar
les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva
consolidació i/o la millora de la seva acció comunitària.
Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir una major
incidència en la dinàmica associativa de la ciutat.
Els objectius específics en aquesta àmbit són:
La dinamització i el suport tècnic i logístic al teixit associatiu.

El foment de la participació ciutadana en general i de la gestió
participada d’equipaments socials.
La creació de programes de formació adreçats a les entitats per millorar
la seva autonomia.
Implicació de la ciutadania en el foment de la participació ciutadana en
general a través de qualsevol mitjà d’expressió o concurs.
La creació de programes d’interrelació entre l’associacionisme i els
ciutadans per tal de donar a conèixer el teixit associatiu.
La creació de programes de difusió i coneixement del teixit associatiu de
la ciutats.
La creació de programes de coneixement i us de les tecnologies
aplicades a l’associacionisme.
Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat
als esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50,
75, 100 ó 125 anys de la seva fundació.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències atribuïdes, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre; de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’article 158 del Text
Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com el que estigui previst en el
Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin
d’aplicació.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Els objectius en aquest àmbit són:
Recolzar les iniciatives de les Entitats que potenciïn la seva consolidació
i/o la millora de les actuacions en benefici de la ciutat.
Fomentar la interrelació de les Entitats per aconseguir una major
incidència en la dinàmica de la ciutat.
Col·laborar amb les Entitats de reconeguda trajectòria dins de la ciutat
als esdeveniments commemoratius per la celebració dels seus 25, 50,
75, 100 ó 125 anys de la seva fundació.
Donar suport a iniciatives i activitats que desenvolupen entitats que
fomenten la integració de la dona al món laboral i cultural, la integració
de persones discapacitades i que treballen altres valors comunitaris
especialment sensibles.
Col·laborar en projectes, programes o activitats que executin o
complementin actuacions específiques o estratègiques per la ciutat.

El foment del coneixement de les noves tecnologies als ciutadans i
ciutadanes de la ciutat de Cornellà.
El foment de projectes, programes o activitats que facilitin la integració
de persones nouvingudes.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies i/o impròpies, i estan relacionades amb el que preveu
l’article 25 apartat 1 i apartat 2 f, h, m i ñ) de l’esmentat cos legal; així com el
que estigui previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i
altres normes que siguin d’aplicació.

ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ
En l’àmbit del Comerç
Els objectiu en aquest àmbit són :
Dinamitzar el comerç local de proximitat, fomentant activitats generals
a través de l’Associació Cornellà Compra a Casa, tant a l’espai públic
(places i carrers) com en els Mercats Municipals, garantint el seu
funcionament com instrument necessari per donar suport als
comerciants de la ciutat.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 i) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst
en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que
siguin d’aplicació.

En l’àmbit de l’Activitat Econòmica
Els objectius en aquest àmbit són:
Exercici de polítiques econòmiques que facilitin la
creació i
manteniment de petits comerços i de nous d’emprenedors residents a la
ciutat.
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local segons redacció modificada per la Llei
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen
la consideració de competències pròpies.
En l’àmbit d’Ajuts Fiscals
Els objectius en aquest àmbit són:
Donar suport a persones i famílies que per les seva situació econòmica
requereixin rebre una ajuda per poder complir amb les seves
obligacions, amb les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el
que preveu la normativa vigent.
Fomentar la política de manteniment i conservació del patrimoni
arquitectònic privat de la ciutat.
Aquestes subvencions s’atorguen per la realització d’activitats que pot exercir
l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 a) i e) de l’esmentat cos legal; així com el que estigui
previst en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes
que siguin d’aplicació.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC
En l’àmbit d’Acció Territorial i Habitatge
L’objectiu en aquest àmbit és:
El foment i la promoció de projectes i instal·lacions d’ascensors en
matèria de millora de l’accessibilitat en els edificis per suprimir les
barreres arquitectòniques, adreçades a Comunitat de Propietaris que no
disposin d’ instal·lació d’ ascensor i que el seu edifici disposi de planta

baixa més dues plantes (PB+2) com a mínim, legalment constituïdes, i
amb domicili a la ciutat de Cornellà de Llobregat. També poden ser
beneficiàries les entitats sense ànim de lucre que no disposin d’
ascensor, o en el cas de disposar-ne, hagin d’ adequar-lo al Codi d’
accessibilitat de Catalunya basat en la Llei 201/1991 i del Decret
135/1995 de desplegament de l’ anterior.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25
apartat 1 i apartat 2 a) de l’esmentat cos legal així com el que estigui previst
en el Pressupost Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que
siguin d’aplicació.

En l’àmbit d’Espai Públic
L’objectiu en l’àmbit educatiu és:
Fomentar en els centres educatius la realització de petites actuacions
correctores en matèria de manteniment i conservació dels edificis, que
son importants per tal de possibilitar el correcte funcionament del
centre i el desenvolupament de les activitats educatives.
L’objectiu en l’àmbit dels mercats municipals és:
Fomentar la realització en els mercats municipals de petites actuacions
correctores en matèria de manteniment i conservació dels edificis, per
garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
L’objectiu en l’àmbit de les instal·lacions esportives municipal és:
La Implicació de les Entitats Esportives, usuaris de les Instal·lacions
municipals, al seu manteniment i conservació, a través de petites
actuacions correctores.
Aquestes subvencions s’atorgaran per 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, de Bases de Règim Local segons la redacció que dóna el numero tres
de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització de
i sostenibilitat de l’Administració Local, que tenen la consideració de
competències pròpies, i estan relacionades amb el que preveu l’article 25 2 i)

de l’esmentat cos legal; així com el que estigui previst en el Pressupost
Municipal per cadascun dels exercicis i altres normes que siguin d’aplicació.“
La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

LA SECRETÀRIA GENERAL
p.d.
Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA GENERAL

A Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.

