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ANUNCI
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 01 de juny de 2020, va adoptar, entre
d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:
“El present Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia pel període de l'exercici pressupostari del
2020-2022, té la seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, on es
disposa que les administracions que proposin l'establiment de subvencions, han de concretar en un pla estratègic de
subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, 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.
Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa vigent, que el procediment ordinari de concessió de
les subvencions és el règim de concurrència competitiva. El procediment de subvencions per concessió directa comprèn aquelles
subvencions previstes nominativament en el pressupost de l'Ajuntament, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui
imposat per una norma de rang legal, i excepcionalment aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva especificitat,
la identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials o altres circumstàncies anàlogues.
El control i avaluació de resultats derivats de l'aplicació del present Pla Estratègic, serà realitzat , seguint les directrius definides
a l'article 12 del Reglament de la Llei General de Subvencions, referents al règim de seguiment i avaluació contínua del Pla.
Finalitzada la vigència del Pla, s'emetrà un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius plantejats en el mateix.
D'acord amb el referit informe, s'elaborarà una proposta amb suggeriments per a la redacció del següent Pla Estratègic de
Subvencions.
A l'empara d'allò que disposen els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per
l'alcalde-president d'aquest Ajuntament mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 1325/2019 de data 27 de juny de 2019.
Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022 que forma part integrant de l’expedient.
SEGON. El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a la
posada en pràctica de les línies de subvenció, sempre limitada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
TERCER. Publicar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022, a la Seu electrònica municipal.
QUART. Comunicar aquesta resolució a totes les Àrees municipals per al seu coneixement i efecte amb indicacions de traslladar
la informació als diferents serveis gestors de les subvencions. I publicar a la intranet la notícia de l’aprovació del Pla estratègic de
subvencions 2020-2022 amb un enllaç a la publicació del seu text i els seus annexes de la Seu electrònica municipal.
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CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple municipal.”

ANNEX
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2022
ÍNDEX
1.- Preàmbul
2.- Beneficiaris i matèries respecte a qui s'establiran subvencions
3.- Naturalesa jurídica
4.- Àmbit d'aplicació.
5.- Modalitats de concessió
6.- Seguiments i efectes
7.- Fitxes dels objectius estratègics
–

Objectiu estratègic 1: foment de projectes i accions educatives que promoguin la formació de les persones
i fomentin la innovació

–

Objectiu estratègic 2: foment de les accions comunitàries, d'integració i cohesió socials

–

Objectiu estratègic 3: foment de les accions i iniciatives socials per l'ajuda al tercer mon

–

Objectiu estratègic 4: foment dels projectes o activitats de caràcter juvenil i del lleure

–

Objectiu estratègic 5: foment de la promoció i el desenvolupament econòmic

–

Objectiu estratègic 6: fomentar la promoció de les activitats esportives socials i la seguretat

–

Objectiu estratègic 7: foment de la millora mediambiental municipal

–

Objectiu estratègic 8: foment del turisme, el comerç, l'activitat firal i la gastronomia local

–

Objectiu estratègic 9:foment de la cultura, les festes populars, la cultura popular i tradicional

–

Objectiu estratègic 10: foment de la mobilitat municipal

–

Objectiu estratègic 11: foment de les noves tecnologies i mitjans de comunicació

–

Objectiu estratègic 12: foment de l'urbanisme municipal

–

Objectiu estratègic 13: millora de la salut municipal

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
1.- PREÀMBUL
L'Ajuntament de Sant Sadurní, mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que
faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques públiques que té encomanades.
L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que
tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.
Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol
ens que proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els
objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i
les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària
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Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la normativa referent a l’estabilitat
pressupostària (Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) és necessari traslladar
els seus principis rectors als diferents components del Pressupost municipal.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dóna suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels
anys 2019-2023, el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en quatre anys. La
vigència del Pla Estratègic de Subvencions és pel període pressupostari de tres anys, en aquest cas 2020-2022.
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment a través del control i l’avaluació
d’objectius per tal d’assegurar que aquelles línies de subvencions que no assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o
que siguin inadequades al nivell de recursos invertits puguin ser modificades o substituïdes per d’altres, més eficaces i eficients
o, en el seu cas, eliminades.
En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la seva justificació.
Aquest fet, al qual es sumen els instruments d’avaluació necessaris, permetrà el perfeccionament dels programes establerts, la
correcció de les desviacions que s’observin i l’establiment de noves línies d’actuació.
Els eixos d’actuació són:
1. Promoure un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat. Garantir la sostenibilitat mediambiental i el
desenvolupament equilibrat del territori, gestionar els espais naturals protegits i els d’interès local i treballar per l’accessibilitat de
l’espai públic. Fomentar l’activitat econòmica local i la qualitat de l’ocupació. Consolidar la xarxa de mercats municipals i
contribuir a la dinamització turística del territori.
2. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida. Portar a terme polítiques que evitin la segregació social i
territorial i cooperació municipal per garantir l’accés de tota la població als serveis i prestacions socials. Donar suport a les
famílies actualitzant el sistema de serveis socials locals, promovent l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport, la
cultura de proximitat, l’educació i la salut pública, entre d’altres.
3. Accions a favor de la convivència ciutadana. Fomentar polítiques d’igualtat de gènere, de conciliació laboral i familiar i
polítiques d’acollida i integració. Impulsar la ciutadania activa dels joves i la seva emancipació així com l’autonomia i implicació
de les persones grans.
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, es realitzarà d’acord amb els següents principis:
–

Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i permetran el control de la
gestió dels fons destinats a les polítiques socials.

–

Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció.

–

Objectivitat, igualtat i no discriminació.

–

Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada programa, sense que en cap
moment es puguin sobrepassar les limitacions legals i/o pressupostàries establertes.

Serà imprescindible que la demanda de la subvenció sigui acompanyada per un expedient on s'especifiqui exactament per a que
es farà servir.
2.- BENEFICIARIS I MATÈRIES RESPECTE A QUI S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS
L’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia concedirà subvencions, mitjançant convocatòria pública o a través de la signatura de
convenis de col·laboració, a favor de persones, associacions o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització
d’activitats d’utilitat pública o interès social per a promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local. Les
matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions són:
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Festes i Cultura Popular
Educació
Acció Social
Esports
Desenvolupament econòmic
Cooperació i Ajuda al tercer Mon
Salut
Turisme i Comerç
TOTAL

PRESSUPOST 2020
81.087,50 €
28.405,00 €
15.760,00 €
54.700,00 €
13.000,00 €
113.851,07 €
8.237,06 €
34.000,00 €
349.040,63 €

3.- NATURALESA JURÍDICA
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia té caràcter programàtic i el seu contingut no generarà
drets ni obligacions, de manera que cap potencial beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es
porti a la pràctica en els seus propis termes.
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4.- ÀMBIT D'APLICACIÓ
El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, entenent-se com a tals,
totes les disposicions dineràries realitzades per aquest Ajuntament, a favor de persones públiques o privades, i que compleixin
els 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
activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent
el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que haguessin establert.

–

Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o
interès social o de promoció d'una finalitat pública.

5.- MODALITATS DE CONCESIÓ
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:
a) En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de subvencions s’estableix
mitjançant una ordre de prelació de les sol·licituds presentades conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i
en la convocatòria.
b) Concessió directa, en els casos previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Les
modificacions pressupostàries realitzades que tinguin per objecte establir subvencions nominatives comportaran l’obligació de
modificar el present Pla estratègic, havent-se de definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema
d’avaluació i control de cadascuna d’elles.
6.- SEGUIMENTS I EFECTES
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, respecte dels seus programes
respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun d’ells. Si com
a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels programes, existeixen línies de subvencions que
s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser
modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o podran ser eliminades.
7.- FITXES DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: FOMENT DE PROJECTES I ACCIONS EDUCATIVES QUE PROMOGUIN LA FORMACIÓ DE
LES PERSONES I FOMENTIN LA INNOVACIÓ
Els objectius principals son Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament integral d'infants i adolescents,
així com el suport a les famílies com a primer entorn de socialització e Incrementar les opcions d'accés a l'educació i la igualtat
d'oportunitats.
L'efecte que es vol assolir és millorar la cohesió social de la ciutat promovent el teixit associatiu mitjançant el desenvolupament
de projectes que fomentin la participació de les famílies a les escoles.
RG
000
000
000

PROG. CAP.
3265
4
3265
4
3265
4

SUB.
48901
48903
48904

000

3265

4

48905

000

3265

4

48906

000
000
000

3265
3265
3265

4
4
4

48907
48908
48909

000

3265

4

48910

'000 3265

4

48911

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT
FUNDACIÓ L'ESPIGA
1.000,00 €
Concessió directa
ESCOLA D'ADULTS
1.200,00 €
Concessió directa
AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE
315,00 €
Concessió directa
MÚSICA
AMPA
ESCOLA
BRESSOL
315,00 €
Concessió directa
FIL.LOXERETA
AMPA
ESCOLA
BRESSOL
315,00 €
Concessió directa
L'ESPURNA
AMPA ESCOLA EL CARME
315,00 €
Concessió directa
AMPA ESCOLA LA PAU
315,00 €
Concessió directa
AMPA
ESCOLA
JACINT
315,00 €
Concessió directa
VERDAGUER
AMPA ESCOLA INTERMUNICIPAL
315,00 €
Concessió directa
DEL PENEDÉS
BEQUES ESCOLARITZACIÓ
24.000,00 €
Concurrència competitiva
TOTAL
28.405,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: FOMENT DE LES ACCIONS COMUNITÀRIES, D’INTEGRACIÓ I COHESIÓ SOCIALS
Els objectius principals son potenciar les associacions que desenvolupin activitats adreçades a potenciar la igualat, i recolzar i
potenciar la xarxa associativa i d'entitats, aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte en el marc
d'una ciutadania diversa, limitar la incidència dels factors desencadenants ·d'exclusió social així com augmentar la capacitat de
resposta col·lectiva en les situacions. de vulnerabilitat I millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions de dependència
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Efectes que es pretén aconseguir son promoure activitats, recursos, projectes o programes d'interès públic que tinguin com a
objectiu cobrir les necessitats bàsiques i les necessitats socials de les persones, posant especial atenció en les persones que es
troben en situacions de vulnerabilitat. Les propostes cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, ·que es
realitzen mitjançant la cartera de serveis socials, i siguin alhora una via de participació de la ciutadania, un element de
dinamització i enriquiment de la vida comunitària vinculat a les polítiques de Serveis Socials
RG

SUB.

APLICACIÓ PRESUPOSTARIA

031
031
031
031
031

PROG CAP.
.
2311 4
2310 4
2310 4
2310 4
2310 4

CONSIGNACIÓ

48900
48901
48902
48903
48905

031

2310 4

48909

CREU ROJA
CONVENI ASSOCIACIO DE VIDUES
CONVENI QUI TE A QUI
CONVENI CARITAS
CONVENI ASSOCIACIO DE DONES
SANT SADURNI
CONVENI TOTS SOM UN
TOTAL

PROCEDIMENT

8.000,00 € Concessió directa
500,00 € Concessió directa
1.500,00 € Concessió directa
2.900,00 € Concessió directa
1.360,00 € Concessió directa
1.500,00 € Concessió directa
15.760,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: FOMENT DE LES ACCIONS I INICIATIVES SOCIALS PER LA COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Els objectius principals son millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte de la política de cooperació internacional i
agermanaments, i per tant, l'ajuda al desenvolupament.
Els efectes que es pretén aconseguir son el desenvolupament de projectes de cooperació al desenvolupament a països en vies
de desenvolupament, d'acord amb les prioritats i objectius establerts als instruments específics de planificació de la política
municipal de cooperació al desenvolupament.
RG.
033

PROG. CAP SUB.
2313 4
49000

APLICACIÓ PRESUPOSTARIA
AJUTS AL TERCER MON

CONSIGNACIÓ
PROCEDIMENT
113.851,07 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: FOMENT DELS PROJECTES O ACTIVITATS DE CARÀCTER JUVENIL I DEL LLEURE
Els objectius principals son impulsar una proposta de lleure amb la finalitat que sigui una opció a l’abast de tothom, amb un
contingut educatiu i una dinàmica que afavoreixi el creixement personal, la cohesió i la participació dels infants i joves, i a més,
donar suport i impulsar les entitats juvenils del municipi, promoure serveis i activitats socioculturals i educatives d'interès públic
per a la població juvenil de la ciutat, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, siguin una via de participació,
un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària .
En aquest pressupost no consten subvencions dins aquest objectiu estratègic.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: FOMENT DE LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
L'objectiu principal és el desenvolupament econòmic de la vila, impulsant les activitats municipals.
Els efectes que es pretenen aconseguir son que es generi ocupació mitjançant l'acompanyament a les empreses del municipi en
el seu creixement i projecció exterior Objectiu estratègic, que es generin noves iniciatives empresarials i acompanyar les
persones emprenedores per tal que facin realitat el seu projecte Objectiu estratègic, millorar el nivell de competitivitat i la
innovació entre el sector empresarial de la ciutat I potenciar la formació per l'ocupació i la seva vinculació al món empresarial i
als sectors estratègics de la ciutat
RG.
014

PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTÀRIA
2411
4
48900 SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT
13.000,00 € Concurrència competitiva

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: FOMENTAR LA PROMOCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS I LA SEGURETAT
L'objectiu principal és potencia la pràctica esportiva en totes les seves vessants I recolzar a totes les entitats que promouen
qualsevol tipus d'esport a la Vila. D'això se'n podrà beneficiar tota la població en general I en especial aquells que participen e
impulsen la creació d'associacions esportives a la vila.
Els efectes que es volen assolir son oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica 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 els seus usuaris i/o practicants, Facilitar l'accés a la
pràctica esportiva d'aquells col·lectius que, per raons socio-culturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma habitual I
Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.
RG-

APLICACIÓ PRESUPOSTARIA

060

PROG CAP. SUB.
.
3410 4
48900

060
060

3410
3410

CONVENI CLUB PETANCA
FUNDACIÓ ESCLEROSIS MÚLTIPLE

4
4

48903
48904

SUBVENCIONS ESPORTS

57

CONSIGNACIÓ

PROCEDIMENT

18.000,00 € Concurrència
competitiva
600,00 € Concessió directa
100,00 € Concessió directa

060

3410

4

48901

CONVENI CLUB ESPORTIU NOIA
TOTAL

36.000,00 € Concessió directa
54.700,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7: FOMENT DE LA MILLORA MEDIAMBIENTAL MUNICIPAL
Els objectius principals son la protecció, conservació i potenciació dels valors del medi ambient, i els projectes i actuacions
d'educació i sensibilització ambiental, per aconseguir la protecció de l'entorn natural, la gestió responsable dels residus, la
sensibilització ciutadana en temes ambientals.
Es prioritari la contribució en totes aquelles iniciatives que busquin la protecció i divulgació de l’entorn rural i natural del municipi.
La promoció de campanyes de sensibilització que tinguin com a eixos el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i el
coneixement del nostre patrimoni natural, la incentivació en l’ús de transports alternatius al vehicle o de fórmules que permetin
reduir-ne la seva utilització I la fomentació i divulgació les energies renovables, I la estimulació de totes aquelles accions que
empaitin un consum més responsable de l’aigua.
En aquest pressupost no consten subvencions dins aquest objectiu estratègic.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8: FOMENT DEL TURISME, EL COMERÇ, L’ACTIVITAT FIRAL I LA GASTRONOMIA LOCAL
Diversos son els objectius específics en aquest àmbit són els de potenciar el comerç de proximitat, millorar l'oferta comercial i
turística de Sant Sadurní, organitzar campanyes de promoció i comunicació per augmentar el volum de visitants a Sant Sadurní
d'Anoia, potenciar les activitats turístiques, dinamitzar l'activitat comercial, augmentar la professionalització del sector comercial i
turístic, entre d'altres
RG.
043
043
043
043

PROG.
4320
4320
4320
4320

CAP.
4
4
4
4

SUB.
48900
48901
48902
48903

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
SOM SANT SADURNI
SUBVENCIÓ CONFRARIA DEL CAVA
MOST FESTIVAL
ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS
TOTAL

CONSIGNACIÓ
PROCEDIMENT
22.000,00 € Concessió directa
5.000,00 € Concessió directa
6.000,00 € Concessió directa
1.000,00 € Concessió directa
34.000,00 €

OBJECTIU ESTRATÈGIC 9: FOMENT DE LA CULTURA, LES FESTES POPULARS, LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL
Els principals objectius son promocionar, dinamitzar i facilitar l'actuació de les entitats de tipus cultural, sense ànim de lucre i la
realització de projectes en el camp de la cultura al municipi.
RG.
080

PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
3340
4
48900 SUBVENCIONS CULTURA

CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT
40.500,00 € Concurrència
competitiva
ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL·LOXERA
14.800,00 € Concessió directa
DIABLES SE M'N REFUM
4.400,00 € Concessió directa
ATENEU
4.000,00 € Concessió directa
ASSOCIACIO VEINS CAN BENET
950,00 € Concessió directa
COMISSIÓ FESTES ESPIELLS
950,00 € Concessió directa
COMISSIÓ FESTES MONISTROL
950,00 € Concessió directa
ASSOCIACIO DE VEINS CAN CATASSUS
950,00 € Concessió directa
ASSOCIACIÓ
UNITOTS
HABITAGES
1.187,50 € Concessió directa
VILARNAU
ASSOCIACIÓ GRUP D'ENTITATS CULTURALS
8.000,00 € Concessió directa
SANT SADURNÍ D'ANOIA
ASSOCIACÓ DE VEINS BARRI SANT
900,00 € Concessió directa
LLORENÇ-TRIOLA
PROTECCIO CIVIL
2.000 € Concessió directa
FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT
1.500,00 € Concessió directa
TOTAL
81.087,50 €

080
080
080
080
080
080
080
080

3340
3340
3340
3340
3340
3340
3340
3340

4
4
4
4
4
4
4
4

48901
48903
48904
48905
48906
48907
48908
48909

080

3340

4

48910

080

3340

4

48919

070
101

1320
3340

4
4

48900
48901

OBJECTIU ESTRATÈGIC10: FOMENT DE LA MOBILITAT MUNICIPAL
En aquest pressupost no consten subvencions dins aquest objectiu estratègic.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 11: FOMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ
L'objectiu principal es la consolidació de les noves tecnologies dintre de la població municipal, i promocionar els mitjans de
comunicació locals.
En aquest pressupost no existeixen subvencions que respongui a aquest objectiu estratègic.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 12: FOMENT DE L'URBANISME MUNICIPAL
En aquest pressupost no consten subvencions dins aquest objectiu estratègic.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 13: MILLORA DE LA SALUT MUNICIPAL
Els objectius principals és aconseguir una millora dels recursos i serveis sociosanitaris de la ciutat i dels valors i comportaments
associats a la salut, I per tant, promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada, sense ànim de lucre, en
l'àmbit de la salut comunitària al municipi de Sant Sadurní, per millorar la informació i sensibilització i impulsar programes de
promoció de la salut relacionats amb malalties d'especial prevalença, així com difondre hàbits saludables.
ORG. PROG. CAP
.
030 3111
4
030 3111
4
030 3111
4
030 3111
4
030 3111
4
030 3111
4
030 3111
4

SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
48900
48901
48903
48904
48905
48906
48907

CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

CONVENI AFANOC
CONVENI GINESTA
CONVENI TRANSPLATATS HEPÀTICS
CONVENI GATSA
CONVENI AMPER
CONVENI TURO
CONVENI PRO PENEDÈS
TOTAL

VOTACIÓ : L'acord és aprovat per unanimitat dels membres presents .”

Sant Sadurní d'Anoia, 8 de juny de 2020
L'Alcalde
F_FIRMA_6
Signat electrònicament per:
L'Alcalde-President
Josep Maria Ribas i Ferrer
09-06-2020 12:03
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240,00 € Concessió directa
480,00 € Concessió directa
320,00 € Concessió directa
1.000,00 € Concessió directa
1.500,00 € Concessió directa
1.800,00 € Concessió directa
2.897,06 € Concessió directa
8.237,06 €

