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EL Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia dinou de juliol de 
2017, va aprovar el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Moià pel 

període 2016-2019 el text íntegre del qual es fa públic a la pàgina web i a la seu 
electrònica municipal: 
 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2019 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a 

l’article 8.1 la necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els 

efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis 
necessaris per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una 
previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat 

al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  
 

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. 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Moià dóna suport al 

compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2016-2019, 
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 el comprès entre els anys 2016-

2019. 
 
Els eixos d’actuació són: 

 
1. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida (benestar 

social/tercer sector, cultura, educació, esports, joventut i salut pública) 
 
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, la salut pública (prevenció i promoció) i joventut, entre 

d’altres.  
 
2. Accions a favor de la convivència ciutadana (participació ciutadana, civisme i 

convivència) 
 

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.  

 
3. Promoure un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat 

(medi ambient i promoció econòmica) 
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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. 

 
Per dur a terme les accions i desenvolupar les diferents línies d’actuació, cal 

dotar-les dels recursos recollits al pressupost que anualment aprova 
l’Ajuntament. 
 

Els imports de les subvencions consten a cadascuna de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent, que estan detallades a l’Annex I que 

s’adjunta. 
 
El volum de subvencions corrents pressupostades al 2017 destinades a donar 

suport a activitats municipals desenvolupades per les entitats és de 40.000 
euros. D’aquest import es destinarà una quantitat mínima de 1.000,00 € per 

cadascuna de les accions següents: 
 

- Cultura 

- Educació 
- Esports 

- Benestar social/tercer sector 
- Joventut 
- Participació ciutadana 

- Promoció econòmica 
- Civisme i convivència 

- Medi ambient 
- Prevenció i promoció de la salut. 

 
S’estableix una limitació màxima del 50% de la quantitat del total consignat en 
una única acció i un màxim per entitat del 10% (es tindrà en compte el total 

acumulat pels diferents conceptes).  
 

La quantitat destinada als diferents eixos, en cap cas serà inferior als 2.500,00 € 
de la quantitat consignada per distribuir entre les diferents entitats mitjançant 
lliure concurrència. 

 
Les quantitats destinades a lliure concurrència pels propers exercicis 2.018 i 

2.019, en cap cas, seran inferiors als 25.000,00 €, sempre que ho permeti el 
vigent pla d’ajust, aprovat en sessió plenària de 17 de març de 2.015. 
 

El finançament del Pla estratègic de subvencions es realitzarà amb ingressos 
corrents de la corporació. 

 
Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del pressupost de 

l’Ajuntament de Moià per a l’exercici 2017, es desprèn que el Pla estratègic de 
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subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que fixa 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en 

aquest pla, així com els recursos que les financen també es supediten als 
mateixos objectius. 
 

Orgànic Programa Capítol

Subconce

pte

Denominació Aplicació 

Pressupostària Consignació Objecte

Procediment 

de Concessió

01 9200 4 48000

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE 

AFANY DE LUCRE          40.000,00 € 

Entitats / 

associacions de Moià

Concurrència 

competitiva

04 3232 4 48000

CONVENI ESCOLA PIA - FINANÇAMENT 

LLAR D'INFANTS          11.500,00 € 

Subvenció neteja 

llar d'infants Concessió directa

04 3240 4 48000

CONVENI INSTITUT MOIANÈS - 

PROJECTE MEDEA            1.000,00 € 

Taller de teatre a 

l'Institut Concessió directa

05 3380 4 48000

CONCURS INTERNACIONAL  DE CANT 

FRANCESC VIÑAS            2.000,00 € 

Premi al millor 

cantant català Concessió directa

05 3381 4 48000 PREMIS CONCURS PINTURA RÀPIDA               400,00 € Premis concurs Concessió directa

07 3410 4 48000 CONVENI CLUB ESPORTIU MOIÀ          10.000,00 € Previsió Concessió directa

08 1320 4 48000

CONVENI ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS 

EN EMERGÈNCIES I SINISTRES            1.500,00 € 

Conveni protecció 

civil Concessió directa

09 2310 4 48001

PLA D'AJUDA A GENT AMB 

DIFICULTATS ECONÒMIQUES          12.000,00 € 

Ajudes 

individualitzades a 

Concurrència 

competitiva

09 2310 4 48003

A FAMÍLIES - BECATS ESCOLARS 

CONSELL COMARCAL BAGES          21.000,00 € 

Beques menjador 

escolar

Concurrència 

competitiva

10 4540 4 48000

CONVENI ADF ELS CINGLES 

PROTECCIÓ INCENDIS FORESTALS            3.500,00 € 

PPI Diputació 

Barcelona Concessió directa

    102.900,00 €  
 
 

Dionís Guiteras i Rubio 
L’Alcalde 
 

Moià, 24 de juliol de 2017 
Ref amt 

 
Signat digitalment 
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