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INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
que la desenvolupa estableix amb aquest Pla Estratègic de Subvencions 2020 – 2023 un
instrument de planificació que té com a objectiu ordenar i racionalitzar les línies de subvencions
que es determinin durant la seva vigència i tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat
pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública d’acord amb el Pla d’Actuació
Municipal vigent.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mollet constitueix, alhora, un instrument al
servei dels principis rectors definits a la Llei general de subvencions i a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com dels principis
recollits a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Amb l’aprovació d’aquest Pla es pretén, per tant, incrementar el grau d’eficàcia i eficiència de la
gestió de la despesa pública subvencional, millorar l’accés dels ciutadans a la informació de
l’activitat subvencional municipal i sistematitzar els procediments de concessió de
subvencions i els instruments per a la seva avaluació.
Certament, davant un escenari de diverses modalitats de subvencions, amb sistemes de
concessió i de seguiment també diversos, per a qualsevol administració amb una política
activa en aquesta matèria es fan imprescindibles instruments què permetin un control més
gran, més transparència i una gestió més eficient de les subvencions.
El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 és, doncs, un instrument necessari per a
l’articulació coherent de la política municipal, amb el qual s'estableix en principis, objectius i
estratègies per a l’activitat subvencional d’aquest Ajuntament, d’acord amb el Pla d’actuació de
mandat 2019-2023 vigent.
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NATURALESA JURÍDICA I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, si s’escau, pels organismes autònoms d'aquest a favor de les persones físiques,
jurídiques, públiques o privades, sempre que compleixin els requisits següents:
o
o

o

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 per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari haurà
de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.
Que el projecte, l'acció o la situació finançat tingui per objecte el foment d'una
activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Les subvencions concedides per altres administracions públiques i que siguin lliurades a
l’Ajuntament per posar-les a disposició d’un tercer, seran tractades com operacions no
pressupostàries i es subjectaran a la normativa de l’administració que les va concedir.

Naturalesa jurídica
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix el següent:
“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico
de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
En aquest sentit, la Llei general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa (Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions) suposa un pas més enllà en el procés de perfeccionament i
racionalització del sistema econòmic i afavoreix un increment més elevat en els graus d’eficàcia
i eficiència en la despesa pública en l’àmbit subvencional.
El Pla Estratègic de Subvencions té la naturalesa d’instrument de gestió de caràcter programàtic
sense rang normatiu i la seva efectivitat queda condicionada al desenvolupament efectiu de les
diverses línies de subvencions, a la consignació pressupostària corresponent en el pressupost
municipal anual, a l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència
pública i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi cap
tipus de dret a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions ni
compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme de manera total o parcial.
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MODALITATS DE CONCESSIÓ
Les subvencions podran concedir-se de forma directa o mitjançant procediment en règim de
concurrència competitiva.
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el
qual la concessió de les subvencions es realitzi mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes, d’acord amb els criteris de valoració
prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, dins del crèdit disponible,
aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació de els citat criteris.
Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament. La quantia de la
subvenció, la seva justificació i, en el seu cas, l’existència o no de garanties en els supòsits de
bestretes, s’establirà en els termes recollits en els Convenis o en els acords de concessió. El
Pressupost municipal contindrà , a relació de subvencions de concessió directa, amb les següents
dades: nom de la persona o entitat a qui es concedirà la subvenció, i quantia de la mateixa.
b) Aquelles l’atorgament de les quals o la seva quantia vingui imposada a l’Ajuntament per una
norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els hi resulti d’aplicació
d’acord amb la seva pròpia normativa.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública i la concurrència competitiva.

CONTROL DE LES SUBVENCIONS
Correspon a la Intervenció General de l’Ajuntament la funció interventora en les subvencions
que es concedeixin, mitjançant les actuacions i comprovacions que siguin necessàries en funció
de les característiques i requisits específics per a cada tipus de subvenció.
A tal efecte, la Intervenció General aprovarà un model de compte justificatiu i, en tot cas, el
beneficiari haurà de presentar:
a) Liquidació econòmica de l’activitat, acompanyada de còpia validada de tots els
documents justificatius de les despeses realitzades amb els fons atorgats. Aquests
documents justificatius hauran d’ajustar-se a la normativa legal sobre facturació i
retencions a compte de l’IRPF, en el seu cas.
b) Memòria detallada de l’activitat realitzada.
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat
subvencionada, en la qual necessàriament s’haurà de fer referència a la col·laboració de
l’Ajuntament.
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MISSIÓ I OBJECTIUS
La missió del Pla Estratègic de subvencions és ordenar i articular les línies de subvencions que
es determinin durant la seva vigència i tinguin com objecte el foment d’una activitat d’utilitat
pública, d’interès social o de promoció de les finalitats recollides al Pla d’actuació de mandat
vigent.
A l’actual PAM, trobem 3 línies estratègiques, en les quals basem la nostra activitat
subvencional. Aquestes són:
Bon Govern, participació i transparència

Serveis Socials
Salut Pública
Educació i Cultura, promoció cívica i festes

Esports

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PERSONES

Infància, Joventut i Gent Gran

“Per fer de Mollet una ciutat

Igualtat, diversitat i solidaritat

educadora, participativa i justa socialment”

Polítiques de gènere
Seguretat i Convivència
Respecte Animal

Ocupació
Comerç i mercats

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: OPORTUNITATS
“Per ser una ciutat activa, generadora

Ciutat Digital
Turisme i promoció de la ciutat

d’ocupació i de noves activitats,

Projectes Europeus

propera a Europa i emprenedora”

Promoció empresarial

Justícia ambiental i Transició energètica

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ESPAI

Mobilitat i accessibilitat

“Per una ciutat més verda, sostenible,

Planificació Urbana

i saludable, que refermen el compromís contra
el canvi climàtic.”

Espais Públics
Habitatge
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Així, doncs, amb aquest Pla Estratègic de Subvencions assolim els objectius següents, entre
molts altres:
OBJECTIU 1: En matèria de Serveis Socials:
Què volem?



Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la
inclusió de tothom.
Limitar la incidència dels factors desencadenants d’exclusió social així com
augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat

Com?








Prioritzant ajuts bàsics per a la manutenció alimentària i el suport energètic de les
famílies i persones vulnerables.
Continuant amb els tallers estratègics per l’estalvi energètic a la llar per a famílies en
situació de risc de pobresa energètica.
Garantint l’alimentació de tots els infants en períodes de vacances escolars .
Impulsant una nova promoció d’habitatges tutelats per a persones amb discapacitat
conjuntament amb la fundació Alb-Bosc.
Garantint el servei d’assistència a domicili per a totes les persones que ho necessitin,
atenint-nos a criteris de renda.
Potenciant la participació d’aquest col·lectiu en les diverses activitats de la ciutat i la
seva autonomia personal.
Treballant amb la Taula de coordinació d’entitats per a la inclusió social a la ciutat.

Subvencions en aquesta matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

H1 48000
23102

Transf.a
famílies i inst.
Sense ànim de
lucre

Ajuts econòmics a
persones amb escassa
capacitat econòmica
que estiguin gravades
per l’impost sobre béns
immobles

PERSONES
FÍSIQUES /
FAMÍLIES

Ajuts bàsics a persones en
situacions desfavorides

10.000,00 €

Concurrència
competitiva

PERSONES
FÍSIQUES /
FAMÍLIES

Ajuts bàsics a famílies i
persones amb discapacitat

10.000,00 €

Concurrència
competitiva

PERSONES
FÍSIQUES /
FAMÍLIES

Ajuts bàsics a famílies en
situacions desfavorides,
concretament a
monoparentals

10.000,00 €

Concurrència
competitiva

H1 48000
23102

Transf.a
famílies i inst.
Sense ànim de
lucre

H1 48000
23102

Transf.a
famílies i inst.
Sense ànim de
lucre

Ajuts econòmics a
famílies que tinguin al
seu càrrec persones
discapacitades i que
estiguin gravades per
l'impost sobre béns
immobles
Subvencions de la
quota integra de
l'Impost sobre Bens
Immobles per als
titulars de famílies
monoparentals
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PARTIDA
PRESSUP.

H1 48900
23100

H1 48000
23102

H1 48000
23102

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

Altres Transf. A
institucions
Subvencions en
sense ànim de matèria serveis socials
lucre
Transf.a
famílies i inst.
Sense ànim de
lucre
Transf.a
famílies i inst.
Sense ànim de
lucre

SECTOR
DESTINATARI
ENTITATS O
GRUPS DE
PERSONES

OBJECTIUS

COST
ANUAL
PREVIST

MODALITAT

Promoció de la participació i
col·laboració en activitats
Concurrència
socials de persones amb
11.000,00 €
competitiva
dependència, mancança o
dèficit social

Ajuts de menjador
escolar

PERSONES
FÍSIQUES /
FAMÍLIES

Ajuts econòmics per a
famílies en situacions
desfavorides

268.414,00 Concurrència
€
competitiva

Ajuts a famílies

FAMÍLIES

Ajuts econòmics per a
famílies en situacions
desfavorides

120.000,00€

Directa

31.500,00 €

Directa

21.500,00 €

Directa

35.000,00€

Concurrència
Competitiva

H1 48930
23100

Creu Roja

Subvenció nominativa
a Creu Roja

INSTITUCIÓ

H1 48924
23100

Càrites

Subvenció nominativa
a Càrites

INSTITUCIÓ

H1 48000
23105

Auts al Lloguer
Social

Subvencions en
matèria de serveis
socials

FAMÍLIES

Promoció del Voluntariat,
programes socials i Serveis
Preventius i emergències
Finançament dels
programes del banc
d’aliments i els projectes de
menjador social i la botiga
solidaria de roba
Ajuts al lloguer

A més, per tal d’aconseguir els objectius marcats, el Pressupost conté les dotacions següents en
matèria de Serveis Socials:
INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS
PARTIDA H1 41000 3231 Transferències a OOAA

1.459.649,64€

PARTIDA H1 41001 3231 Transferències a OOAA

3.413.054,47€

OBJECTIU 2: En matèria de Salut Pública i respecte animal
Què volem?




Promoure hàbits i estils de vida saludables en la ciutadania
Donar suport sociosanitari a malats i familiars
Protegir als animals i promoure el respecte per ells

Com?



Treballant des de la taula de salut mental per prevenir les malalties mentals i per reduir
l’estigma vers la malaltia mental.
Promocionant els hàbits saludables de la mà dels centres de salut i el teixit associatiu, a
través d’activitats divulgatives, projectes i celebracions actives dels dies internacionals.
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Continuant treballant amb el Pla de prevenció de drogodependències, prevenint i
tractant si és necessari les addicions al Punt d'atenció comarcal SPOTT.
Donant suport i treballant de forma conjunta amb les entitats i associacions de salut del
municipi (AFIMOIC, Mollet contra el càncer…).
Mantenint i ampliant les xerrades per a Famílies a les escoles d'educació primària i
secundària sobre temes que siguin d’especial interès en matèria de salut.
Estudiant conjuntament amb l’Hospital la implantació d’alimentació saludable i de
proximitat en l’àmbit de la Fundació Sanitària de Mollet.
Fent campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per defensar els drets dels
animals a viure dignament; sancionant tot cas de maltractament i crueltat animal.
Continuant garantint la recollida d’animals perduts i/o abandonats a la via pública cada
dia de l'any.
Ampliant el nombre de zones d’esbarjo per a gossos de la ciutat i compaginarem espais
diferents per a gossos grans i gossos petits.

Subvencions en aquesta matèria:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

H3 48900 3110

NOM DE LA
PARTIDA

Transferències
a Instituticions
sense ànim de
lucre

LINEA DE
SUBVENCIÓ

SALUT PÚBLICA

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

ENTITATS

Prevenció de
malalties; promoció,
informació i educació
per a la salut; atenció
a la salut; protecció i
atenció animals de
companyia

COST ANUAL
MODALITAT
PREVIST

13.870,00 €

Concurrència
competitiva

OBJECTIU 3: En matèria d’Educació i Cultura

Què volem?






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.
Incrementar les opcions d’accés a l’educació, al lleure i la igualtat d’oportunitats.
Propiciar la innovació pedagògica de les escoles
Promoure iniciatives, moviments i experiències en el temps lliure d’infants i
joves amb intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar,
i facilitar-ne l’accés.

Com?


Mantenint les escoles bressol públiques com a la millor contribució a la igualtat
d’oportunitats, a la conciliació de la vida laboral i personal i com a la millor eina que
compleix una funció compensatòria de les desigualtats.
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Oferint projectes educatius innovadors i de proximitat com Patis Oberts, Educació 360 i
Escola Nova 21.
Reconeixent l'alumnat amb millors notes i currículums, i creant una beca d'excel·lència
per a estudiants.
Treballant perquè l’Escola Municipal de Música i Dansa segueixi sent el referent a la
ciutat en el seu àmbit, oferint educació musical de qualitat i excel·lència.
Defensant el principi d’inclusió en els processos d’escolarització dels nens, nenes i joves
amb discapacitat.
Potenciant l’Oficina Municipal d’Escolarització, per tal d’apropar als ciutadans tota la
informació educativa del municipi.
Donant suport i treballarem conjuntament amb les entitats i associacions d’educació del
municipi.

Subvencions en aquesta matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

COST ANUAL
MODALITAT
PREVIST

G3 48900
3345

Altr. Transf.a
Institucions
sense finalitat
lucre

Subvencions en matèria
d'activitats culturals

ENTITATS O
GRUPS DE
PERSONES

Promoure serveis o activitats
socioculturals i educatives
d'interès públic

87.000,00 €

Concurrència
Competitiva

H1 48000
23102

Transf.a
famílies i altres
inst. Sense
ànim de lucre

Ajuts per la
matriculació a escoles
bressol

FAMÍLIES

Ajuts per les famílies amb
una situació econòmica i
social amb dificultats.

60.000,00 €

Concurrència
Competitiva

H1 48000
23102

Transf.a
famílies i altres
inst. Sense
ànim de lucre

Ajuts de llibres per al
curs escolar

FAMÍLIES

Ajuts per les famílies amb
una situació econòmica i
social amb dificultats.

25.000,00 €

Concurrència
Competitiva

A més, per tal d’aconseguir els objectius marcats, el Pressupost conté les dotacions següents en
matèria d’educació i cultura:
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
PARTIDA G1 41000 3201
PARTIDA G1 41001 3201

Transferències OOAA
Transferències OOAA

1.439.360,24,00€
243.526,00€

FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ
PARTIDA G3 41000 3330

Transferències OOAA

393.180,00€

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
PARTIDA G3 46706 3344

Transf. Consorci N. Lingüística
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PROMOCIÓ CULTURAL
PARTIDA G3 48102 3345

Convenis per la promoció Cultural

8.932,00€

OBJECTIU 4: En matèria d’Esports
Què volem?


Promoure un estil de vida saludable i facilitar l’accés a l’esport.

Com?









Millorant dels equipaments i dels espais esportius municipals, com la remodelació
Integral del Pavelló de Riera Seca.
Innovant amb un nou Pla director d’Esports en xarxa amb les entitats i clubs.
Organitzant noves edicions de l'ampli programa esportiu molletà amb els clubs
esportius: la Festa de l'Esport al carrer, la Nit de l'Esport, el programa dels Jocs Esportius
Escolars, el programa L'Esport educa, fem-ho bé!, Mou-te i Cursa de Sant Vicenç.
Fent que l'espai públic esdevingui un espai de dinamització i pràctica esportiva.
Col·laborant amb els clubs de la ciutat per oferir un ventall ampli d’activitats esportives
durant els períodes de vacances escolars.
Potenciant les instal·lacions municipals de Ca n’Arimon com a centre d’esports, salut i
activitat física.
Mantenint l’acord amb el Servei Català de Salut per incloure la pràctica esportiva en les
receptes per a millora de la salut.

Subvencions en aquesta matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

COST ANUAL
PREVIST

MODALITAT

G2 48900
3410

Altres transf.a
institucions
sense ànim de
lucre

Subvencions de
promoció de l'esport

ENTITATS I
PERSONES
FÍSIQUES

Promoure l'esport

53.381,50

Concurrència
competitiva

G2 48905
3410

Club Basquet
Mollet

Subvenció al Club de
Bàsquet Mollet

ENTITAT

Promoure l'esport

62.118,61

Directa

G2 48914
3410

Club Futbol
Mollet Unió
Esportiva

Subvenció a Club de
Futbol Mollet

ENTITAT

Promoure l'esport

15.182,34

Directa

Subvenció a Consell
Esportiu Vallès
Oriental

ENTITAT

Promoure l'esport

27.625,00

Directa

Promoció de l’esport

FAMÍLIES

Promoure l’esport

20.000,00

Concurrència
Competitiva

G2 48916
3410
G2 48000
3410

Consell
Esportiu Vallès
Oriental
Transf. a
families i inst.
sense finalitat
de lucre
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OBJECTIU 5: En matèria de Joventut i Gent gran
Què volem?



Garantir el benestar de la gent gran del municipi, facilitant espais i activitats que els ajudi
a millorar el seu dia a dia.
Col·laborar en les activitats juvenils, així com acompanyar-los en el seu recorregut fins a
l’adultesa proveint-los de mitjans per fer-lo d’allò més fàcil.

Com?










Desenvolupant el Pla Local de Joventut 2019-2022 de Mollet del Vallès i el carnet de
descomptes Mollet és jove.
Ajudant a l'emancipació dels joves amb ajudes per l'habitatge, formació i cerca
d'ocupació.
Impulsant programes i activitats juvenils als centres i espais municipals per a joves i per
a les seves entitats.
Fent un Pla estratègic de comunicació TIC- jove per potenciar l'accés a la informació de
serveis municipals als joves.
Promovent la participació dels joves en projectes artístics.
Obrint una xarxa municipal on-line, Amistats Mollet, per a la relació i coneixença de
persones majors de 65 anys.
Establint un programa per tal de garantir la protecció de les persones amb Alzheimer i
altres malalties relacionades amb la pèrdua de la memòria.
Avançant en el projecte intergeneracional “Els nostres mestres”.
Facilitant el gaudi de descomptes i bonificacions i d'activitats lúdiques, en funció dels
seus ingressos, d'activitats lúdiques i culturals per a la gent gran

Subvencions en aquesta matèria
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

G4 48900
3271

Altres transf. A
Institucions
sense finalitat
de lucre

Subvenció activitats
juvenils

ENTITATS I
GRUPS DE
PERSONES

Promoure serveis i activitats
socioculturals i educatives
d'interès públic per a la
població infantil i juvenil

11.506,88

Concurrència
competitiva

G4 48931
2318

Club de
Jubilats Barri
de Lourdes

Subvenció directa a
Club de Jubilats Barri
de Lourdes

ENTITAT

Recolzar els espais per la
gent gran del municipi

13.000,00

Directa

G4 48900
3272

Altres transf. A
Institucions
sense finalitat
de lucre

ENTITATS I
GRUPS DE
PERSONES

Col·laborar amb les entitats i
grups de gent gran del
municipi a comentar el
major grau de benestar
social i millora de la via
quotidiana

4.120,63

Concurrència
competitiva

Subvenció promoció
gent gran
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OBJECTIU 6: En matèria d’igualtat, diversitat i solidaritat
Què volem?




Avançar en la igualtat entre homes i dones, tant en drets com en oportunitats.
Col·laborar en la inserció i convivència de tota la ciutadania, combatent desigualtats i
oferint oportunitats a tothom de manera igualitària.
Contribuir en la millora del desenvolupament de totes les comunitats que estiguin a
l’abast del municipi.

Com?






Treballant conjuntament amb la Fundació Alb-bosc per incrementar el nombre de pisos
tutelats al barri de Plana Lledó i garantir el seu bon funcionament.
Aplicant el principi d’accessibilitat universal per tal d’eliminar qualsevol barrera física o
comunicativa que impedeixi el ple gaudiment de les activitats i accés a llocs de
residència i dels serveis públics.
Continuant oferint els tallers d'acollida i coneixement de la llengua i l'entorn a la
població nouvinguda.
Donant suport i treballarem conjuntament amb les entitats i associacions de solidaritat
del municipi.

Subvencions en la matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

H2 48900
2316

Altres transf.
A Institucions
sense finalitat
de lucre

Subvenció en matèria
de promoció de la
dona

ENTITATS

G4 48900
2311

Altres transf.
A Institucions
sense finalitat
de lucre

Subvenció en matèria
de cooperació al
desenvolupament

ENTITATS

G4 48900
2311

Altres transf.
A Institucions
sense finalitat
de lucre

Subvenció en matèria
de sensibilització per
la pau i la solidaritat

G4 48900
3272

Altres transf.
A Institucions
sense finalitat
de lucre

Subvencions en
matèria
d'associacionisme
veïnal

OBJECTIUS
Donar suport a activitats
vinculades a garantir la
presència i participació
activa de les dones i la
igualtat d'oportunitats en
tots els àmbits de la vida
social
Promoure activitats
d'interès públic que
enriqueixin la vida
comunitària i el
desenvolupament

COST ANUAL
MODALITAT
PREVIST

3.500,00 €

Concurrència
competitiva

15.000,00 €

Concurrència
competitiva

ENTITATS

Promoure activitats en
l'àmbit de la sensibilització
en la pau i la solidaritat
d'interès públic

2.000,00 €

Concurrència
competitiva

ENTITATS

Col·laborar amb les
entitats per la millora de la
qualitat de vida i del
benestar de la comunitat

17.400,00

Concurrència
competitiva
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A més, per tal d’aconseguir els objectius marcats, el Pressupost conté les dotacions següents en
matèria d’igualtat, civisme i convivència:
SOLIDARITAT
PARTIDA G4 48906 2311
PARTIDA G4 48907 2311
PARTIDA G4 48909 2311
PARTIDA G4 48921 2311

Comitè Català ACNUR
Fons Cat. Desenvolupament
Ajunt. Solid. Poble Saharaui
Assoc. Nacions Unides Espanya

2.000,00€
39.000,00€
750,00€
601,00€

OBJECTIU 7: En matèria de Promoció Empresarial i Ocupació
Què volem?


Recolzar la creació, la consolidació, la millora i el creixement d’activitats econòmiques
i comercials com a factor essencial per a millorar l’economia local i generar
ocupació

Com?






Enfortint el teixit empresarial i industrial desenvolupant el Pla de Millores als Polígons
d’activitat econòmica amb millors infraestructures i fibra òptica i amb l'oficina de suport
a les empreses.
Promovent l’Oficina municipal d’Atenció a les Empreses com a un punt de contacte
directe, específic i diferenciat per a l'activitat econòmica de la ciutat on fer gestions de
tràmits vinculats a l'activitat empresarial.
Bonificant a les persones aturades que vulguin posar en marxa un projecte
d'autoocupació.
Impulsant plans d’ocupació orientats especialment als col·lectius més vulnerables com
els joves, les dones i els majors de 45 anys.
Oferint eines que fomentin la cultura emprenedora i facilitin la col·laboració i l'intercanvi
d'experiències entre persones emprenedores.

Subvencions en la matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

D5 47000
2412

Foment de
l'ocupació i
l'activitat
econòmica

LINEA DE SUBVENCIÓ

Subvencions pel foment
de l'activitat econòmica

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

PERSONES
FÍSIQUES I
JURÍDIQUES

Facilitar la implantació
d'activitat econòmica i
generar ocupació tant al
sector serveis com de la
indústria i impulsar la
dinamització comercial

COST ANUAL
MODALITAT
PREVIST

35.000,00 €

A més, per tal d’aconseguir els objectius marcats, el Pressupost conté les dotacions següents en
matèria de comerç i promoció econòmica:
EMFO (Empresa Municipal per la Formació i la Ocupació)
PARTIDA I0 44000 2411
PARTIDA I0 44002 2411
PARTIDA I0 44001 2411

EMFO
EMFO
EMFO

486.296,00€
365.000,00€
111.415,00€
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MercaMollet
PARTIDA I0 44000 4312

MercaMollet

242.000,00€

Mollet Impulsa
Mollet Impulsa

63.041,00€
67.250,00€

Mollet Impulsa
PARTIDA I0 44000 4330
PARTIDA I0 44001 4331

OBJECTIU 8: En matèria de Justícia ambiental i transició energètica
Què volem?


Incentivar accions favorables al medi ambient i contribuir en la sostenibilitat i en els
hàbits que ajudin a millorar l’entorn ambiental del municipi.

Com?
 Reduint la contaminació i impulsar Pla d'acció de millora de la qualitat de l'aire, amb
més zones de baixes emissions, ampliant zones de vianants i vehicles ecològics.
 Instal·lant punts de càrrega per vehicles elèctrics amb l’objectiu que hi hagi un a cada
barri.
 Potenciant la mobilitat de baix impacte ambiental amb la creació d’una xarxa de circuits
saludables i itineraris per fer a peu i amb bicicleta.
 Continuant renovant les llums de la ciutat, fent-les més eficients, més netes i més
sostenibles.
 Renovant els contenidors de recollida selectiva.
Subvencions en la matèria:
No hi ha dotació per convocar subvencions en concurrència competitiva en matèria de medi
ambient, però sí dotació pressupostària per tal d’aconseguir els objectius fixats:

PARTIDA F1 46703 1720 Consorci Defensa Conca Riu Besòs
PARTIDA F1 46704 1720 Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

715,00€
74.567,80€

PARTIDA F1 48919 1720 Agrupació de Defensa Forestal Gallecs

1.425,00€

PARTIDA F1 48920 1720 Associació de Pagesos Gallecs

7.600,00€
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OBJECTIU 9: En matèria d’habitatge
Què volem?


Garantir l’habitatge com un dret fonamental del ciutadà.

Com?







Facilitant i agilitarem la tramitació dels ajuts públics en matèria d’habitatge.
Elaborant un nou Pla local d’Habitatge dins del nou POUM, on es recollirà l'obligatorietat
de cessió del 30% per habitatge social a les noves llicències.
Continuant promovent la borsa de lloguer social entre els habitatges buits, acompanyat
de sancions financeres a habitatges desocupats d'entitats financeres i del nou recàrrec
de l'IBI als pisos buits.
Promovent, en diferents parts de la ciutat, la transformació de locals buits en habitatge
per tal de facilitar l’accés al dret a un habitatge.
Continuant treballant en mesures de suport per evitar els desnonaments d’habitatges a
famílies prioritzant famílies amb infants en programes i ajuts públics per garantir els
subministres bàsics.
Continuant treballant amb l’Agència Catalana de l’habitatge en les adjudicacions dels
habitatges en règim de lloguer social.

Subvencions en la matèria:
PARTIDA
PRESSUP.

NOM DE LA
PARTIDA

LINEA DE SUBVENCIÓ

SECTOR
DESTINATARI

OBJECTIUS

COST ANUAL
PREVIST

MODALITAT

PERSONES
FÍSIQUES

Bonificar l'Impost de Béns
Immobles als subjectes
passius que pateixin una
execució hipotecària del
seu habitatge habitual

10.000,00 €

Concurrència
competitiva

10.000,00 €

Concurrència
competitiva

50.000,00€

Concurrència
competitiva

H1 48000
23102

Transf. A
Subvencions de l'IBI
famílies i Ins.
en casos d'execucions
Sense ànim de
hipotecàries
lucre

H1 48000
23102

Transf. A
famílies i Ins.
Sense ànim de
lucre

Subvencions de
l'impost sobre
l'increment de valor
de terrenys de
naturalesa urbana en
casos d'execucions
hipotecàries

PERSONES
FÍSIQUES

Bonificar l'Impost sobre
l'increment de valor de
terrenys de naturalesa
urbana als subjectes
passius que pateixin una
execució hipotecària del
seu habitatge habitual

H2 48995
1520

Subvencions per la
Transf. d’ajuts
rehabilitació d’edificis
a l’habitatge
d’ús residencial

PERSONES
FÍSIQUES

Ajudar a la rehabilitació i
supressió de barreres
arquitectòniques

Signat
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