PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2020 - 2023
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Establiment de subvencions, període de durada i termini necessari per
la seva consecució.
L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Girona pel període 20202023 s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una vegada
analitzades i avaluades les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte les
limitacions que s’indiquin al llarg de l’articulat del mateix.
Respecte el termini necessari per la consecució de les diferents línies de subvencions,
es regularà de forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o en el conveni
regulador.
Article 2. Principis
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 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
condició de beneficiari de la subvenció.
•

requisits per obtenir la

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.
Article 3. Naturalesa jurídica
La llei estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions per introduir
una connexió entre objectius i efectes que es vulguin aconseguir amb l’objectiu de
cobrir les necessitats públiques a través de subvencions.
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Girona 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.
Article 4. Àmbit d’aplicació
Conforme la normativa vigent, s’entendrà com a subvenció, totes les disposicions
dineràries realitzades per l’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.
Article 5. Exclusió de l’àmbit d’aplicació
No estaran subjectes a l’àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre diferents
Administracions públiques, per finançar globalment l’activitat de l’Administració a la
que vagi destinada, i les què es realitzin entren els diferents agents d’una
Administració de la qual els seus pressupostos s’integrin al Pressupost General de
l’Administració pertanyent, tant si es destinen a finançar globalment l’activitat com la
realització d’actuacions concretes que tingui atribuïdes
Tampoc es troben compreses en aquest àmbit, les aportacions dineràries en concepte
de quotes ordinàries o extraordinàries destinades a associacions així com les
aportacions als grups polítics municipals.
Tanmateix, no tindrà caràcter de subvenció:
•

Les prestacions contributives i no contributives de la Seguretat Social

•
Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no
residents a Espanya
•
Prestacions no contributives del Sistema de Seguretat Social, les
prestacions assistencials i subsidis econòmics a favor d’espanyols no residents
en Espanya, així com prestacions a favor d’afectats pel virus
d’immunodeficiència humana i dels minusvàlids.
•

Les prestacions a favor dels afectats per el síndrome tòxic

•

Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l’Estat

•

Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial

•
El crèdit oficial, excepte que l’Administració pública subvencioni al
prestatari la totalitat o part dels interessos o contraprestacions de l’operació de
crèdit.
Article 6. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions

És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla
la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressuposts
anuals i l’aprovació de les bases reguladores de la seva concessió o bé el
corresponent Conveni regulador de les mateixes en el cas que siguin de concessió
directa segons els casos legalment previstos.
Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions
pressupostàries aprovades i les bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en
cada moment a aquests objectius.
Addicionalment, l’atorgament d’una subvenció haurà de complir amb les següents
característiques:
•

Competència de l’òrgan administratiu

•

Existència d’un crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions

•

Tramitació del procediment d’acord a la normativa prevista

•

Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic

•

Aprovació de la despesa per l’òrgan competent.

Article 7. Beneficiaris
L’Ajuntament de Girona concedirà subvencions a favor del beneficiari el qual serà la
persona que haurà de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que
es trobi en situació que es legitima la concessió.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica i sempre que es prevegi en les bases
reguladores, els membres associats del beneficiari hauran de comprometre’s a exercir
les activitats que varen fundar la subvenció.
També ho podran ser les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, les comunitats de béns o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni
separat que tot i no tenir personalitat jurídica pugui dur a terme els projectes, activitats,
comportaments o es trobin la situació que motiva la concessió.
En cas de tractar-se d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades sense personalitat, en la sol·licitud i en la resolució de concessió s’hauran de
fer constar expressament els compromisos d’execució i l’import de la subvenció. En
qualsevol cas s’anomenarà a un representant o apoderat únic amb els poders
pertinents.
Article 8. Modalitats de concessió
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:

•
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, i així adjudicar amb el límit fixat dins del
crèdit disponible, aquelles subvencions que hagin obtingut la major valoració.
•
Concessió de forma directa, en els següents pressupòsits:
 Les previstes nominativament en el Pressupost de
l’Ajuntament
 Les hagin sigut imposades a l’Administració per una
norma legal, que seguiran el procediment més adequat
d’acord amb la normativa
 De manera excepcional, les subvencions atorgades per
interès públic, social, econòmic o humanitari o altres
justificades que dificultin la convocatòria pública
Article 9. Modificació del Pla
Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada
realitzades les tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels
programes en què es desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d’algun
d’ells respecte els objectius previstos, aquell programa haurà de ser modificat o
eliminat.
Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic
que aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla
estratègic podrà ser objecte de modificació. Atès el caràcter econòmic d’aquesta
modificació, es realitzarà mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries,
conforme a la legislació vigent en matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut
general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius i mitjans i
sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment.
No es considera modificació d’aquest Pla Estratègic la modificació quantitativa del cost
anual previst d’una línea i / o programa de subvenció, atès el caràcter estimatiu i
condicionat del mateix a la disponibilitat pressupostària de cada exercici i possibles
modificacions d’acord a la normativa en matèria d’Hisendes Locals.
Article 10. Seguiment 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.
Article 11. Avaluació
L’informe d’avaluació recollirà els resultats obtinguts amb els programes de
subvencions que s’han desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han
executat, així com les repercussions pressupostàries i financeres per als següents
exercicis. Així mateix, recollirà les propostes de modificació que es considerin adients

per a l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i programes de
subvencions proposats.
Article 12. Entrada en vigor
Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2018-2023 entrarà en vigor una vegada sigui
aprovat pel Ple Municipal, i publicat a la plana web municipal.

TÍTOL II. LÍNIES DE SUBVENCIONS
S’estableixen les subvencions previstes que s’indiquen tot seguit, en l’annex següent,
per cada àrea: centre gestor, descripció i/o l’objectiu general, la modalitat de concessió
i els crèdits inicials previstos a pressupost per a l’exercici 2020, que es pren com a
import estimat anual.

Àrea

Àmbit / línea estratègica

Programa

Alcaldia

Centres Cívics

Foment a la participació

Funcionament i activitats en el local de l'associació de veins i
veines, per períodes anuals

Descripció

Modalitat concessió
Font Finançament
Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
Pressupost
humanitari
Municipal

Cost previst
anual

4.500,00

Alcaldia

Centres Cívics

Foment a la participació

Fomentar, promocionar i recoltzar la participació de la gent gran
en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest colectiu en
els diferents barris de la ciutat de Girona. Donar suport a
aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen
activitats adreçades a la gent gran del barris de la ciutat.

Alcaldia

Centres Cívics

Foment a la participació

Promoure el joc educatiu Realitzar i consolidar el Festival
Ludivers.

Pressupost
Concurrència competitiva
Municipal
Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
Pressupost
humanitari
Municipal

Alcaldia

Cooperació

Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització

Ajuts projectes cooperació al desenvolupament en l'àmbit
internacional i per a projectes d'educació per al
desenvolupament i sensibilització

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

170.000,00

Alcaldia

Cooperació

Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització

Subvenció a la Coordinadora d'ONG Solidàries

Directa

Pressupost
municipal

40.000,00

Directa

Pressupost
municipal

20.000,00

70.000,00

4.000,00

Alcaldia

Cooperació

Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització

Fomentar programes de cooperació al desenvolupament i
projectes de sensibilització a Girona. Programa P-3338,
programa cooperació directa amb el municipi de Tosagua,
Equador

Alcaldia

Cooperació

Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització

Agermanament Buefields

Directa

Pressupost
municipal

40.700,00

Alcaldia

Cooperació

Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització

Agermanament Farsia

Directa

Pressupost
municipal

41.000,00

Alcaldia

Igualtat

LGTBI

Comissió unitària 28 de juny : Col·lectiu de defensa dels drets
LGTBI

Directa

Pressupost
Municipal

5.700,00

Alcaldia

Igualtat

Recuperació història de les dones

Beca 8 de març : estudi de la història de les dones a Girona, per
compensar el dèficit de coneixement de les aportacions
femenines en el passat local.

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

6.000,00

Alcaldia

Oficina municipal habitatge

Ajuts a la rehabilitació

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges per a la Borsa de Mediació

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

100.000,00

Alcaldia

Presidència

Comunicació

Premi Bonmatí suport elecció premi millor article periodístic

Directa

pressupost
municipal

3.000,00

Alcaldia

Presidència

Comunicació

Beca Carles Rahola

Concurrència competitiva

pressupost
municipal

3.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

Cursos, jornades, actes i activitats complementàries a nivell
transversal i rellevants

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

50.600,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

Fòrum gastronòmic

Directa

Pressupost
municipal

25.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

XXXIX Exposició de miniatures històriques i el XXIII Concurs
Internacional "Soldat de plom 2019", en el marc de ls Fires de
Sant Narcís

Directa

Pressupost
municipal

8.500,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

61ª Exposició Filatèlica, en el marc de les Fires de Sant Narcís

Directa

Pressupost
municipal

1.200,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

39ª edició del Premi Just Manuel Casero de novel·la curta i la
27ª edició de les propostes de poesia

Directa

Pressupost
municipal

3.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

Activitats puntuals i extraordinàries d'iterès per a la ciutat

Directa

Pressupost
municipal

15.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions institucionals

Càtedres de la UDG amb participació de l'Ajuntament de Girona

Directa

Pressupost
municipal

14.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions Institucionals

Beca Girona Premi europa

Concurrència competitiva

pressupost
municipal

10.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions Institucionals

40 anys cursa carrer Nou

Directa

pressupost
municipal

2.000,00

Alcaldia

Presidència

Relacions Instuitucionals

Fundació Girona Universitat i Futur

Directa

Pressupost
municipal

24.040,00

Alcaldia

Publicacions

Foment edició publicacions relacionades amb la ciutat

Ajuts a la publicació de llibres

Directa

Alcaldia

Salut

Promoció de la salut

Promoure i potenciar les activitats de promoció de la salut de la
ciutat

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Programes Comunitaris

Pressupost
municipal
Pressupost
Municipal

17.400,00

Concurrència competitiva
Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
Pressupost
humanitari
Municipal

77.100,00

Pressupost
Municipal

30.000,00

5.000,00

Promoure la cohesió social dels barris a través de la participació
i elaboració consensuada de tots els agents d’un territori d’un
projecte global de millora de la qualitat de vida de les persones
que hi viuen i la cohesió social.
Desenvolupar els tres programes comunitaris dels barris de
Girona Est, Sta Eugènia i Can Gibert i Pont Major, d’acord amb
la competència dels Serveis Socials bàsics d’impulsar els
projectes comunitaris que cerquen la integració i la participació
social de les persones, famílies i els grups en situació de risc
social.
Desenvolupar aquests programes comunitaris d’acord a les
orientacions del Programa D’Acció Integral i el Programa de
Desenvolupament Comunitari

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Servei d'intervenció socioeducativa ( Model SIS ) Desenvolupar
la implementació del nou model de de prestació bàsica
garantida, i cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el
marc del contracte programa
L’objectiu del servei és donar suport, estimula i potencia
l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i
compensa les deficiències socioeducatives de les persones
ateses mitjançant el treball individualitzat, el treball grupal, el
treball amb la família i el treball en xarxa i amb la comunitat.

Concurrència competitiva

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Cessió ús local municipal per dur a terme la prestació del servei
dels Centres Oberts del barri de Palau

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Cessió ús local municipal per dur a terme la prestació del servei
dels Centres Oberts del barri Santa Eugènia

Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
humanitari
Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
humanitari

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Ajuts a titulars de l'IBI : famílies monoparentals, borsa de
mediació i persones/famílies en risc d'exclusió social

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

2.500,00

Pressupost
Municipal

10.000,00

Pressupost
Municipal

50.000,00

Directa - convenis amb les entitats que figuren
nominativament en el pressupost i/o concessió directa
per raons d’interès pública, social econòmic o
Pressupost
humanitari
Municipal

50.000,00

Alcaldia

Serveis socials

Atenció social

Promoure la cohesió social i la millora de la qualitat de vida e les
persones que viuen a la ciutat, facilitat en suport a projectes
desenvolupats per entitats i associacions de la ciutat, que
ofereixen un enfortiment i un enriquiment de l’acció social a la
ciutat

Alcaldia

Serveis socials

Foment activitats socials

Promoure activitats entitats socials de la ciutat

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

30.000,00

Alcaldia

Serveis socials especialitzats

Atenció social

Col·laborar en el transport adaptat porta a porta a la ciutat de
Girona, de persones discapacitades, amb problemes de
mobilitat o persones grans amb problemes de dependència

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

65.000,00

Pressupost
municipal

112.000,00

Pressupost
municipal

81.750,00

Pressupost
municipal

52.000,00

Pressupost
municipal

4.000,00

Pressupost
municipal

991.000,00

Pressupost
municipal

78.000,00

Pressupost
municipal

10.000,00

Pressupost
municipal

170.000,00

Pressupost
municipal

218.700,00

Drets de les persones

Foment de la cultura

Arts escèniques

Suport a la formació, creació i difusió del teatre, la dansa, el circ
i l'òpera

Drets de les persones

Foment de la cultura

Arts visuals i audiovisuals i cinema

Recolzament a la creació i difusió artística i foment de les
activitats culturals i creatives en l'àmbit de les arts plàstiques i
cinematogràfiques

Drets de les persones

Foment de la cultura

Biblioteques

Suport a les activitats de promoció de la lectura i foment de les
biblioteques de centres educatius de la ciutat

Drets de les persones

Foment de la cultura

Equipaments culturals i museus

Ajudes equipaments culturals i museus

Drets de les persones

Foment de la cultura

Festivals

Suport a l'exhibició cultural de tots els àmbits artístics paral·lela a
la progamació estable municipal

Drets de les persones

Foment de la cultura

Música

Suport a la formació, creació i comunicació de l'àmbit de la
música

Drets de les persones

Foment de la cultura

Patrimoni cultural

Suport a la formació i promoció del patrimoni cultural i lingüístic

Drets de les persones

Foment de la cultura

Projectes i activitats pluridisciplinars

Suport als projectes de formació, creació i recerca i difusió
artística, i suport a les activitats culturals complementàries a
l'oferta municipal

Drets de les persones

Foment de la cultura i dinamització

Cultura popular i tradicional i festes

Suport a les activitats i a les entitats de cultura tradicional i
popular amb la finalitat de preservar i difondre el patrimoni
immaterial local

Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari

Concurrència competitiva
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari
Convenis amb entitats que figuren nominativament al
pressupost i/o concessió directe per raons d'interès
públic, social, econòmic o humanitari
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari
Concurrència, convenis amb entitats que figuren
nominativament al pressupost i/o concessió directe
per raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari

Drets de les persones

Educació

Consell Municipal d'Educació

Beca Joaquim Franch

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

6.000,00

Drets de les persones

Educació

Escolarització 0-3

Convenis col·laboració amb escoles bressol privades concertació places

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

48.000,00

Drets de les persones

Educació

Serveis educatius

Beca Girona Premi Europa

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

10.000,00

Drets de les persones

Educació

Serveis educatius

Ajuts per fer conèixer i formentar la tradició de fer pessebres

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

1.000,00

Drets de les persones

Educació

Serveis educatius

Beca Josep Pallach

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

3.000,00

Drets de les persones

Educació

Serveis educatius

Projecte Rossinyol

Directa

Pressupost
municipal

2.950,00

Drets de les persones

Educació

Subvencions a centres educatius de la ciutat

Convocatòries diverses d'ajuts per a projectes o foment de la
igualtat d'oportunitats

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

140.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Bàsquet : Suport al projecte esportiu per a la promoció de
l'esport femení i per la participació en la competició d'èlit estatal i
europea

Directa

Pressupost
municipal

90.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Bàsquet : Suport participació màxima competició europea
bàsquet - Eurolliga

Directa

Pressupost
municipal

30.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Desenvolupament i promoció de la pràctica esportiva a la ciutat,
i a l'organització d'esdeveniments

Directa

Pressupost
municipal

110.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Suport projecte Rally Costa Brava, que representa un
enfortiment de l'activitat econòmica, turística i esportiva i
epecialment de la ciutt com a destinació de Turisme Esportiu.

Directa

Pressupost
municipal

20.000,00

Directa

Pressupost
municipal

20.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Suport festival internacional Sea Otter - entitat Bike Show
Events SL, que representa un enfortiment de l'activitat
econòmica, turística i esportiva i especialment de la ciutat com a
Destinació de Turisme Esportiu

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Judo : Suport equip sènior d'èlit i participació "Lliga Nacional de
Judo" de 1a divisió

Directa

Pressupost
municipal

5.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Hoquei : Suport equips que competeixen a l'OK Lliga, masculí i
femení, màximes categories estatals i a la participació a la
competició europea de l'equip masculí

Directa

Pressupost
municipal

15.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Bàsquet : suport al projecte esportiu competició LEB plata

Directa

Pressupost
municipal

15.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

PROGRAMA A : Subvencions entitats esportives de la ciutat,
per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant
la temporada amb l'objectiu de promoure, potenciar i diversificar
la pràctica de l'activitat esportiva de la ciutat

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

80.000,00

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

5.000,00

Drets de les persones

Esports

Activitats i suport entitats

Programa D : Subvencions als clubs, entitats esportives,
registrades al REM i centres de formació professional de la
ciutat de Girona que participin en competicions esportives
internacionals d'alt nivell ( campionat d'Europa o del món ),
sense ànim de lucre i en condicons d'amateur

Drets de les persones

Esports

Foment de l'esport

Subvencions per participar en curses solidàries : Trailwalker i
Oncotrail

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

2.800,00

Promoció esport escolar

PROGRAMA B: Subvencions a centres escolars, associacions
de pares i mares d’alumnes, associacions esportives escolars i
seccions esportives escolars de centres públics o privats
concertats, amb domicili social a Girona, per al
desenvolupament de les seves activitats esportives fora de
l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres
escolars durant el curs a que fa referència la convocatòria, per
tal de fomentar l’esport escolar i afavorir fonamentalment la
iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

30.000,00

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

50.000,00

Drets de les persones

Esports

Drets de les persones

Esports

Suport entitats organització esdeveniments

Programa C : C1. Subvencions per a l'organització
d'esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per
a la ciutat. C2. Subvencions per a l'organització
d'esdeveniments esportius puntuals relacionats amb els
activitats físiques i de l'esport

Drets de les persones

Joventut

Espai jove

Ajudes entitats lleure i entitats juvenils

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

30.000,00

Drets de les persones

Participació

Participació ciutadana

Foment participació ciutadana en una part del pressupost
municipal

Concurrència competitiva

Pressupost
municipal

200.000,00

Drets de les persones

Participació

Participació ciutadana

Foment del voluntariat i prevenció en matèria de protecció civil

Directa

Pressupost
municipal

6.000,00

Drets de les persones

Participació

Participació ciutadana

Foment del voluntariat i prevenció en matèria de protecció civil

Directa

Pressupost
municipal

6.000,00

Convenis comerç

Foment activitats realitzades per les entitats representatives del
sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la
dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de
Girona, d'interès econòmic i social general per a la ciutat

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

47.000,00

Convenis comerç - Plaça Mercat

Desenvolupament i finançament d'accions que afavoreixin la
dinamització, projecció i promoció comercial del Mercat.
Impulsar, dinamitzar i promocionar comercialment el mercat i la
seva imatge.

Directa

Pressupost
Municipal

44.400,00

Emprenedoria Formació Professional

Reconeixement i promoció de l'esperit emprenedor i innovador
del i de les estudiants de cilces formatius de la ciutat, a través
del Premi d'Emprenedoria d'FP a la ciutat de Giron , com a
llavor de futures iniciatibves d'emprenedoria empresarial a la
ciutat.

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

1.500,00

Foment de la tecnologia i la innovació

Activitats realitzades per les entitats representatives dels sectors
de la tecnologia i la innovació que tinguin com a objectiu
potenciar el desenvolupament d'aquests sectors dins el món
empresarial i impulsar l'emprenedoria i el talent en aquest
àmbit.

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

25.000,00

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Comerç

Comerç

Empresa

Empresa

Promoció econòmica
Promoció econòmica

Promoció econòmica
Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Promoció econòmica

Empresa
Empresa

Empresa
Promoció

Promoció

Promoció

Servei Municipal d'Ocupació

Servei Municipal d'Ocupació

Servei Municipal d'Ocupació

Turisme

Foment indústria de la bicicleta

Impuls del sector econòmic de la bicicleta i la Destinació de
Turisme Esportiu a través del suport al festival internacional
"Sea Otter Europe Costa Brava Girona-Bike Show”,
esdeveniment singular que organitza Bike Show Sports Events
SL.

Directa

Pressupost
Municipal

30.000,00

Projecte aixecar persianes

Foment a la implantació d'activitats econòmiques en locals en
planta baixa situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla.

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

30.000,00

Promoció empresarial

Foment de l’emprenedoria, la innovació i la competitivitat de les
empreses d'àmbits estratègics i/o emergents a Girona a través
d'activitats singulars de promoció realitzades per entitats
representatives d'aquests àmbits

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

15.000,00

Foment de la rehabilitació energètica

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'us residencial i d'habitatges
per a la millora del confort ambiental ( tèrmic i acústic ) de la llar,
pe canvi de tancaments

Concurrència

Pressupost
Municipal

30.000,00

Temps de flors

Suport a l'Associació Amics de les Flors que col·labora
anualment en l'organització, muntatge, distribució d'espais,
coordinació de voluntariat i valoració de projectes de la mostra
“Girona, Temps de Flors” i que compta amb el bagatge
necessari per a la coordinació de l’esdeveniment.

Directa

Pressupost
Municipal

15.000,00

Temps de flors

Suport a l'Associació Amics de Girona Antiga que col·labora
anualment en l'organització, muntatge, distribució d'espais,
coordinació de voluntariat i valoració de projectes de la mostra
“Girona, Temps de Flors” i que compta amb el bagatge
necessari per a la coordinació de l’esdeveniment.

Directa

Pressupost
Municipal

3.500,00

Foment ocupació - joves desocupats

Programa Girona Actua. Té com a finalitat la creació i el foment
de l’estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat
laboral de persones joves menors de 30 anys aturades o amb
contracte laboral d’un màxim de 15 h/set.

Directa

Pressupost
municipal

25.000,00

Foment ocupació - Pla actua majors de 30

Programa Girona Actua. Té com a finalitat la creació i el foment
de l’estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat
laboral de persones majors de 30 anys aturades o amb
contracte laboral d’un màxim de 15 h/set.

Directa

Pressupost
municipal

75.000,00

Foment ocupació - Pla actua majors i descoupats llarga
durada

Programa Girona Actua. Té com a finalitat la creació i el foment
de l’estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat
laboral de persones majors de 30 anys aturades de llarga
durada.

Directa

Pressupost
municipal

25.000,00

Convenis Turisme

Activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit de
la hostaleria i la restauració que tinguin com a objecte el foment
del sector, la dinamització i enfortiment de l'activitat turística, així
com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en
la cuina tradicional i d'avantguarda de la ciutat.

Concurrència competitiva

Pressupost
Municipal

40.000,00

Directa

Pressupost
Municipal

95.000,00

Promoció econòmica

Turisme

Convenis Turisme

Fira de Girona - Desenvolupament i finançament d'activitats i
esdeveniments que afavoreixin la dinamització econòmica de la
ciutat de Girona i la seva àrea de influència , reverteixin en la
projecció i competitivitat del teixit empresarial gironí i en la
generació d'ocupació

Territori - Medi Ambient

Medi ambient

Benestar comunitari

Foment activitats realitzades per les entitats ambientals de la
ciutat en el desenvolupament de projectes d'interès públics

Concurrència competitiva
Directa
Directa

Territori - Medi Ambient

Paisatge i biodiversitat

Benestar comunitari

Suport activitats defensa forestal. Agrupació de Defensa
Forestal ADF de Girona

Territori - Medi Ambient

Serveis urbans

Benestar comunitari

Foment activitats del Wasteinprogress. Fira de Girona

Pressupost
Municipal
Pressupost
municipal
Pressupost
municipal

10.000,00
10.000,00
12.000,00

