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INTRODUCCIÓ A L’INFORME D’AVALUACIÓ 

Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament de Terrassa, en tant que 

són un dels mitjans més importants per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides a 

la ciutat que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els 

agents socials i econòmics. Es troben regulades per l'Ordenança de les bases generals 

reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Terrassa. 

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa 2017-2019 (a partir d’ara PES), 

determina quins són els eixos estratègics prioritaris i estableix els objectius, a efectes d'utilitat 

pública o social, que pretén assolir l'Ajuntament en la seva activitat subvencionadora per a 

cadascun d'aquests eixos. També recull, a l’apartat 14, les especificitats sobre el seguiment, el 

control i l’avaluació del mateix. Concretament, especifica l’elaboració d’una memòria 

justificativa que incorpori els aspectes següents:  

  Apartat informe 

Informació de cada línia i tipus de subvencions justificades, renunciades i 
reintegrades 

1 

El pla d’acció realitzat 2 

El grau de compliment dels objectius i del termini de consecució 2 

La desviació prevista 3 

Indicadors quantitatius i qualitatius 4 

Impactes socials 5 

Conclusions o valoració global 6 

Aportacions per a l’elaboració del proper PES 7 

 

L’objectiu del present informe de suport a l’avaluació del PES 2017-2019 consisteix, 

precisament, en donar resposta a aquestes especificacions mitjançant l’anàlisi de les 

subvencions municipals concedides durant l’exercici 2017. Per això, hem seguit l’estructura 

mencionada en l’apartat 14 del PES. 

Per dur a terme l’informe hem analitzat les matrius de dades referents a les diferents 

convocatòries de subvencions i ajuts públics proporcionades per l’Ajuntament de Terrassa. A 

més, hem analitzat els Informes de Seguiment, Control i Avaluació elaborades en el marc de les 

Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès 

social per part de les diferents Comissions d’Avaluació. Finalment, hem realitzat una sessió de 

treball amb la Comissió de Seguiment de les Subvencions destinades al foment de projectes, 

activitats i serveis d'utilitat pública i interès social. 

https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=00982
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=00982
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=02348
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PRESENTACIÓ DE LES DADES 

Durant l’exercici 2017, l’Ajuntament de Terrassa va impulsar sis convocatòries de subvencions i 

ajuts públics. En conjunt, es va atorgar un total de 4.510.705,41€. El 43,3% d’aquest import es 

va adreçar a les Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat 

pública i interès social; el 37,1% a Subvencions de concessió directa; el 8,9% a Subvencions 

adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament; el 5,6% a Subvencions 

destinades a activitats d'acció socioeducativa (esplais diaris); el 4,4% a Subvencions adreçades a 

la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre; i el 0,7% a Subvencions 

destinades a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials. 

Gràfic 1. Percentatge de l’import atorgat segons subvenció o ajut públic 
Total: 4.510.705,41€. 

 

Per nombre de projectes, el 81% dels projectes subvencionats s’emmarquen en les Subvencions 

destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social; el 6,9% en 

les Subvencions de concessió directa; el 4,7% en les Subvencions destinades a l'execució d'obres 

d'accessibilitat a establiments comercials; el 4% en les Subvencions adreçades a l'execució de 

projectes de cooperació al desenvolupament; el 2% en les Subvencions adreçades a la millora i 

adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre; i l’1,4% en les Subvencions 

destinades a activitats d'acció socioeducativa (esplais diaris). 

43,3%

8,9%4,4%
0,7%

5,6%

37,1%

Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social
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Subvencions destinades a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials
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Subvencions de concessió directa
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Gràfic 2. Nombre de projectes subvencionats segons subvenció o ajut públic 
Total: 552 

 

A continuació presentem l’anàlisi del seguiment, control i avaluació de les subvencions 

impulsades per l’Ajuntament de Terrassa. Hem centrat l’anàlisi en les Subvencions destinades 

al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social, i a les Subvencions 

adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament. Aquestes dues 

convocatòries de subvencions compten amb unes mateixes bases, i representen, conjuntament, 

el 85% dels projectes subvencionats i el 52,2% de l’import atorgat per Subvenció. Per altra 

banda, en els annexos incorporem, mitjançant una sèrie de taules, la informació de la que 

disposem de la resta de convocatòries de subvencions i ajuts públics. 
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1. INFORMACIÓ DE CADA LÍNIA I TIPUS DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES, 
RENUNCIADES I REINTEGRADES 

1.1. Els terminis 

 La convocatòria de les Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis 

d'utilitat pública i interès social i la convocatòria de Subvencions adreçades a l'execució 

de projectes de cooperació al desenvolupament pel 2017 es van publicar el 18 d’abril. 

Les entitats van haver de presentar les subvencions entre el 19 d’abril i el 24 de maig 

(ambdós inclosos).  

 Pel que fa a les bases reguladores, s’utilitzen les aprovades el 30 de març del 2017. 

1.2. La quantia econòmica 

 L’import inicial previst per a l’edició 2017 és de 2.840.993€, i l’import atorgat es situa 

en 2.351.282,37€. Això suposa una diferència de 489.710,63€. Aquesta diferència es 

deu, en part, a que en alguns casos es van incloure a l’import inicial imports destinats a 

subvencions directes. 

 Serveis Socials representa el 27,7% de l’import total, Solidaritat i Cooperació el 18,7%, 

Cultura el 14,6%, Estructura territorial el 8,3%, i Esports el 5,4%. Tots els demés àmbits 

es situen per sota del 4%.  

 Taula 1. Distribució de l’import atorgat segons àmbit 

Àmbit Percentatge  Àmbit Percentatge 

Gabinet d’Alcaldia 1,0%  Serveis Socials 27,7% 

Medi Ambient 0,4%  Solidaritat i Cooperació 18,7% 

Estructura Territorial 8,3%  Salut i Comunitat 3,2% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 3,2%  

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 0,3% 

Ciutadania 0,2%  Ocupació 1,7% 

Joventut i Lleure Infantil 8,9%  Comerç 3,5% 

LGTBIQ 0,1%  Cultura 14,6% 

Polítiques de Gènere 0,7%  Educació 0,3% 

Promoció de la Gent Gran 0,6%  Esports 5,4% 

Qualitat Democràtica 0,2%  Universitats 1,0% 

1.3. Projectes presentats i resolució 

1.3.1. Projectes 

 S’han presentat un total de 540 projectes. 

 469 projectes han estat subvencionats (86,9%), i 71 projectes han estat denegats 

(13,1%).  
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Gràfic 3. Projectes atorgats i denegats 

 

 A més d’aquests 469 projectes, en el marc de les Subvencions destinades al foment de 

projectes, activitats o serveis també s’han atorgat 46 beques de formació en el marc del 

Pla de Formació d’Educadors/es de Lleure. 

1.3.2. Presentació de sol·licituds 

 El 77,8% de les sol·licituds es van presentar entre els tres últims dies de termini per a la 

presentació. 

 El 46,8% de les sol·licituds es van presentar l’últim dia de termini, i el 23% el penúltim 

dia. 

Gràfic 4. Projectes presentats a subvenció segons dia de presentació 
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1.3.3. Àmbits temàtics 

 Els quatre àmbits en els que s’han presentat més projectes han estat Cultura (17,4%), 

Joventut i lleure infantil (13%), Esports (11,7%), Estructura Territorial (8,4%), i Solidaritat 

i Cooperació (8,4%). 

 A continuació trobem els àmbit de Serveis Socials (7,7%), Salut i Comunitat (7%), i 

Promoció de la gent gran (4,4%). 

 Els 12 àmbits restants representen un 3,5% o menys dels projectes presentats. 

Taula 2. Distribució dels projectes presentats segons àmbit 

Àmbit Percentatge  Àmbit Percentatge 

Gabinet d’Alcaldia 2,0%  Serveis Socials 7,7% 

Medi Ambient 2,0%  Solidaritat i Cooperació 8,4% 

Estructura Territorial 8,4%  Salut i Comunitat 7,0% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 2,2%  

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 1,3% 

Ciutadania 1,8%  Ocupació 0,9% 

Joventut i Lleure Infantil 13,0%  Comerç 1,6% 

LGTBIQ 0,2%  Cultura 17,4% 

Polítiques de Gènere 3,5%  Educació 2,2% 

Promoció de la Gent Gran 4,4%  Esports 11,7% 

Qualitat Democràtica 1,3%  Universitats 2,9% 

1.3.4. Perfil del sol·licitant 

 Un total de 340 entitats han presentat projectes. 

 Les entitats han presentat una mitjana de 1,6 projectes. 

 El 72,1% de les entitats han presentat 1 projecte, el 14,7% han presentat 2 projectes, i 

el 13,2%  han presentat 3 o més projectes. 

1.3.5. Puntuació 

 La puntuació mitjana dels projectes presentats és de 7,2 punts. 

 El 6,4% dels projectes avaluats van obtenir una puntuació inferior al 6, el 34,5% van 

obtenir una puntuació entre el 6 i el 7, el  51,4% van obtenir un puntuació entre el 7 i el 

9, i el 7,7% van obtenir una puntuació superior al 9. 

 Hi ha 10 àmbits amb una mitjana igual o superior al 7. Es tracta d’Estructura Territorial 

(8,6), Gabinet d’Alcaldia (8,2), LTGBIQ (8), Promoció de la Gent Gran (8), Medi Ambient 

(7,9), Capacitats Diverses i Accessibilitat (7,9), Cultura (7,7), Joventut i Lleure Infantil 

(7,6), Qualitat Democràtica (7,5), i Solidaritat i Cooperació (7,4). 

 Hi ha 10 àmbits amb una mitjana inferior al 7. Es tracta de Ciutadania (5,9), Esports (6), 

Emprenedoria i Economia Social (6,2), Salut i Comunitat (6,3), Ocupació (6,6), Polítiques 

de Gènere (6,7), Serveis Socials (6,8), Comerç (6,9), Educació (6,9), i Universitat (6,9). 
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Taula 3. Mitjana de la puntuació dels projectes presentats segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 8,2  Serveis Socials 6,8 

Medi Ambient 7,9  Solidaritat i Cooperació 7,4 

Estructura Territorial 8,6  Salut i Comunitat 6,3 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

7,9 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

6,2 

Ciutadania 5,9  Ocupació 6,6 

Joventut i Lleure Infantil 7,6  Comerç 6,9 

LGTBIQ 8,0  Cultura 7,7 

Polítiques de Gènere 6,7  Educació 6,9 

Promoció de la Gent Gran 8,0  Esports 6,0 

Qualitat Democràtica 7,5  Universitats 6,9 

 

1.4. Projectes subvencionats 

1.4.1. Àmbits temàtics 

 Els quatre àmbits en els que s’han aprovat més projectes han estat Cultura (16,6%), 

Joventut i lleure infantil (14,5%), Esports (10,7%), Estructura Territorial (9,2%), i 

Solidaritat i Cooperació (9,8%). 

 A continuació trobem els àmbit de Serveis Socials (8,1%), Salut i Comunitat (6,8%), i 

Promoció de la gent gran (4,7%). 

 Els 12 àmbits restants representen un 3% o menys dels projectes subvencionats. 

Taula 4. Distribució dels projectes subvencionats segons àmbit 

Servei Percentatge  Servei Percentatge 

Gabinet Alcaldia 1,1  Serveis Socials 8,1 

Medi Ambient 1,5  Solidaritat i Cooperació 9,8 

Estructura Territorial 9,2  Salut i Comunitat 6,8 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 2,3  

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 1,7 

Ciutadania 1,1  Ocupació 0,6 

Joventut i Lleure Infantil 14,5  Comerç 1,3 

LGTBIQ 0,2  Cultura 16,6 

Polítiques de Gènere 3,0  Educació 2,6 

Promoció de la Gent Gran 4,7  Esports 10,7 

Qualitat Democràtica 1,3  Universitats 3,0 

1.4.2. Percentatge d’aprovació 

 S’han aprovat el 85,9% dels projectes presentats. 

 En quatre àmbits s’han aprovat el 100% dels projectes presentats. Es tracta de 

Solidaritat i cooperació (46 projectes), Educació (12 projectes), Comerç (9 projectes), i 
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LGTBIQ (1 projecte). Tanmateix, cal tenir en compte que hi ha un reduït nombre de 

projectes presentats en alguns d’aquests àmbits. 

 Els quatre àmbits amb un percentatge d’aprovació inferior són Ocupació amb el 40% (5 

projectes presentats), Ciutadania amb el 50% (10 projectes presentats), i Medi Ambient 

amb el 63,6% (11 projectes presentats). 

Taula 5. Percentatge d’aprovació dels projectes segons àmbit 

Àmbit Proporció  Àmbit Proporció 

Gabinet d’Alcaldia -  Serveis Socials 90,5% 

Medi Ambient 63,6%  Solidaritat i Cooperació 100% 

Estructura Territorial 93,5%  Salut i Comunitat 84,2% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 91,7%  

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 85,7% 

Ciutadania 50,0%  Ocupació 40,0% 

Joventut i Lleure Infantil 95,8%  Comerç 100% 

LGTBIQ 100%  Cultura 82,1% 

Polítiques de Gènere 73,7%  Educació 100% 

Promoció de la Gent Gran 91,7%  Esports 78,1% 

Qualitat Democràtica 85,7%  Universitats 87,5% 

1.4.2. Puntuació 

 La puntuació mitjana dels projectes subvencionats és de 7,5 punts. 

 Els quatre àmbits amb una mitjana igual o superior a 8 són Estructura Territorial (8,8), 

Ocupació (8,2), Gabinet d’Alcaldia (8,2), Promoció de la Gent Gran (8,1), i LGTBIQ (8). 

 Hi ha 8 àmbits amb una mitjana inferior al 7. Es tracta de Ciutadania (6,2), Emprenedoria 

i Economia Social (6,5) Esports (6,5), , Salut i Comunitat (6,8), Polítiques de Gènere (6,8), 

Universitat (6,9), Serveis Socials (6,9), i Comerç (6,9). 

 El 36,2% dels projectes aprovats van obtenir una puntuació inferior al 7, el 55,5% van 

obtenir una puntuació entre el 7 i el 9, i el 8,4% van obtenir una puntuació superior al 9. 

Taula 6. Mitjana de la puntuació dels projectes subvencionats segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 8,2  Serveis Socials 6,9 

Medi Ambient 7,9  Solidaritat i Cooperació 7,4 

Estructura Territorial 8,8  Salut i Comunitat 6,8 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

7,9 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

6,5 

Ciutadania 6,2  Ocupació 8,2 

Joventut i Lleure Infantil 7,8  Comerç 6,9 

LGTBIQ 8,0  Cultura 7,7 

Polítiques de Gènere 6,8  Educació 7,4 

Promoció de la Gent Gran 8,1  Esports 6,5 

Qualitat Democràtica 7,5  Universitats 6,9 
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1.4.3. Import 

 La mitjana aritmètica de l’import atorgat és de 4.927€. 

 L’import mínim atorgat ha estat de 100€ (en 1 cas), i l’import màxim ha estat de 

121.000€ (en 1 cas). 

 L’import que s’ha atorgat en més ocasions ha sigut 700€ (32 casos). 

 El 20,9% dels projectes subvencionats han rebut fins a 500€, el 23,1% entre 501€ i 

1.000€, el 29,2% entre 1.001€ i 5.000€, i el 26,8% més de 5.000€. 

 Els àmbits amb una mitjana més elevada de l’import atorgat són Ocupació (20.434€), 

Serveis Socials (17.317€) i Solidaritat i Cooperació Internacional (9.552€), i els àmbits 

amb una mitjana més baixa són Promoció de la Gent Gran (669€), Educació (675€) i 

Ciutadania (720€).  

Taula 7. Mitjana de l’import atorgat per projecte segons àmbit (en euros) 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 4.720  Serveis Socials 17.317 

Medi Ambient 1.506  Solidaritat i Cooperació 9.552 

Estructura Territorial 4.563  Salut i Comunitat 2.340 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

6.855 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

1.333 

Ciutadania 720  Ocupació 20.435 

Joventut i Lleure Infantil 2.256  Comerç 9.056 

LGTBIQ 1.310  Cultura 4.606 

Polítiques de Gènere 1.251  Educació 675 

Promoció de la Gent Gran 669  Esports 2.546 

Qualitat Democràtica 800  Universitats 1.761 

 

1.4.4. Relació de l’atorgament respecte la demanda 

 De mitjana, els beneficiaris havien sol·licitat el 44,8% de la despesa global dels projectes 

presentats. 

 De mitjana, s’ha atorgat el 56,8% del que els destinataris van sol·licitar. Els àmbits amb 

un percentatge més elevat d’import atorgat segons el sol·licitat són Ocupació (100%), 

Solidaritat i Cooperació Internacional (81,1%) i Serveis Socials (75,7%), i els àmbits amb 

un percentatge inferior són Esports (28,2%), Capacitats Diverses i Accessibilitat (34,3%) 

i Ciutadania (36,6%). 
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Taula 8. Mitjana del percentatge de l’import atorgat en relació al sol·licitat segons 
àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 59,1%  Serveis Socials 75,7% 

Medi Ambient 66,1  Solidaritat i Cooperació 81,1% 

Estructura Territorial 62,4%  Salut i Comunitat 49,8% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

34,3% 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

47,9% 

Ciutadania 36,6%  Ocupació 100% 

Joventut i Lleure Infantil 67,6%  Comerç 44,8% 

LGTBIQ 65,5%  Cultura 53,2% 

Polítiques de Gènere 47%  Educació 41,4% 

Promoció de la Gent Gran 42,4%  Esports 28,2% 

Qualitat Democràtica 51,9  Universitats 66,9% 

 

 De mitjana, l’import atorgat representa el 25,2% de la despesa global dels projectes 

presentats. Els àmbits amb un percentatge superior d’aquesta despesa són Ocupació 

(70%), Serveis Socials (54,1%) i LGTBIQ (49,4%), i els àmbits amb un percentatge inferior 

són Esports (12,1%), Capacitats Diverses i Accessibilitat (13,8%), Joventut i Lleure Infantil 

(14,7%) i Comerç (14,7%). 

Taula 9. Mitjana del percentatge de l’import atorgat en relació al pressupost global del 
projecte segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 20,9%  Serveis Socials 54,1% 

Medi Ambient 20,9%  Solidaritat i Cooperació 41,4% 

Estructura Territorial 33,1%  Salut i Comunitat 15,8% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

13,8% 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

20,7% 

Ciutadania 20,9%  Ocupació 70% 

Joventut i Lleure Infantil 14,7%  Comerç 14,7% 

LGTBIQ 49,4%  Cultura 21,3% 

Polítiques de Gènere 30,5%  Educació 23,6% 

Promoció de la Gent Gran 17,2%  Esports 12,1% 

Qualitat Democràtica 26,8  Universitats 22% 

1.4.5. Àmbit normatiu dels atorgaments 

A les bases que regeixen l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, 

activitats i serveis d’utilitat pública i d’interès social, s’especifica que, per norma general, 

l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. En els 

casos en què s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat de fer-

ho. En aquest sentit, val la pena ressaltar que: 
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 El 13,7% de les subvencions concedides superen el 50% dels cost total del projecte. 

o El 7,2% es situen entre el 50% i el 74,9% del cost total del projecte. 

o El 5,4% es situen entre el 75% i el 99,9% del cost total del projecte. 

o A l’1,1% se’ls va concedir una subvenció pel 100% del cost total del projecte. 

1.5. Subvencions renunciades i reintegrades 

 Hi ha hagut un total de 9 subvencions renunciades i 20 subvencions reintegrades, ja sigui 

parcialment o en la seva totalitat. 

 Les subvencions renunciades i/o reintegrades es deuen al fet de no efectuar l’activitat 

per la qual havien estat subvencionades, per tancar l’any en superàvit, per no presentar 

la justificació, o per fer-ho de forma incorrecta o fora de termini. 

 Per àmbits, Ciutadania ha sigut l’àmbit amb més subvencions renunciades, amb 2 casos, 

i Cultura ha sigut l’àmbit amb més subvencions reintegrades, amb 5 casos. 

Taula 10. Subvencions renunciades i reintegrades segons àmbit 

Servei Renunciades Reintegrades 

Gabinet d'Alcaldia 1 1 

Medi Ambient 1 0 

Estructura Territorial 0 0 

Capacitats Diverses i Accessibilitat 0 0 

Ciutadania 2 1 

Joventut i Lleure Infantil 1 0 

LGTBIQ 0 0 

Polítiques de Gènere 0 0 

Promoció de la Gent Gran 0 1 

Qualitat Democràtica 0 0 

Serveis Socials 0 0 

Solidaritat i Cooperació 1 1 

Salut i Comunitat 0 0 

Foment de l'Emprenedoria i l'Economia 
Social 

1 1 

Ocupació 1 1 

Comerç 0 1 

Cultura 1 5 

Educació 0 4 

Esports 0 1 

Universitats 0 3 
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1.6. Subvencions denegades 

 El 13,1% de les sol·licituds han estat denegades.  

 El 0,2% de les sol·licituds han estat denegades per manca de pressupost. Representen 

l’1,3% del total de denegades. 

 El 8,8% de les sol·licituds han estat denegades per causes que tenen a veure amb el 

projecte presentat (incompliment de requisits tècnics i puntuació inferior a la nota de 

tall). Representen el 60,8% del total de denegades. 

 El 0,5% de les sol·licituds han estat denegades per causes que tenen a veure amb 

elements de tramitació o procediments (requisits administratius o no esmenar 

documentació). Representen el 3,8% del total de denegades. 

 No ens consta el motiu de denegació del 4% restant de sol·licituds presentades que han 

estat denegades. Representen el 27,8% del total de denegades. 

Gràfic 5. Subvencions denegades segon motiu 

 

1.7. Valoració de la justificació 

1.7.1. Valoració global 

 La puntuació mitjana de les justificacions dels projectes és de 8,5 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (10), Joventut i Lleure 

Infantil (10) i Cultura (9,6), i els àmbits amb una mitjana inferior han estat Universitats 

(4,2), LGTBIQ (5,5) i Capacitats Diverses i Accessibilitat (6,5). 

 La puntuació màxima ha estat de 10 (en 118 casos), i la mínima ha estat de 1,6 (en 1 

cas). 

1,3%

60,8%
3,8%

27,8%

Manca de pressupost

Causes que tenen a veure amb el projecte

Causes que tenen a veure amb elements de tramitació o procediment

No consta
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Taula 11. Mitjana de la puntuació de les justificacions dels projectes segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 10  Serveis Socials 6,7 

Medi Ambient 8,3  Solidaritat i Cooperació 8,0 

Estructura Territorial 8,5  Salut i Comunitat 6,8 

Capacitats Diverses i Accessibilitat 6,5 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

7,5 

Ciutadania 9,3  Ocupació - 

Joventut i Lleure Infantil 10  Comerç 8,4 

LGTBIQ 5,5  Cultura 9,6 

Polítiques de Gènere 7,0  Educació 8,3 

Promoció de la Gent Gran 8,4  Esports 7,9 

Qualitat Democràtica 7,3  Universitats 4,2 

1.7.2. Valoració dels criteris econòmics 

 La puntuació mitjana dels criteris econòmics (màxim 3 punts) és de 2,5 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (3), Joventut i Lleure Infantil 

(3) i Cultura (3), i els àmbits amb una mitjana inferior són Universitats (0,5), Polítiques 

de Gènere (1,3) i LGTBIQ (1,5). 

 La puntuació màxima ha estat de 3 (en 187 casos), i la mínima ha estat de 0 (en 10 casos). 

Taula 12. Mitjana de la puntuació dels criteris econòmics de les justificacions dels projectes 
segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 3,0  Serveis Socials 2,0 

Medi Ambient 2,3  Solidaritat i Cooperació 2,4 

Estructura Territorial -  Salut i Comunitat 2,2 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

1,8 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

2,3 

Ciutadania 2,1  Ocupació - 

Joventut i Lleure Infantil 3,0  Comerç 2,5 

LGTBIQ 1,5  Cultura 3,0 

Polítiques de Gènere 1,3  Educació 2,6 

Promoció de la Gent Gran 1,9  Esports 2,8 

Qualitat Democràtica 2,1  Universitats 0,5 
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1.7.3. Valoració dels criteris de qualitat 

 La puntuació mitjana dels criteris de qualitat (màxim 3,5 punts) és de 2,9 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (3,5), Joventut i Lleure 

Infantil (3,5) i Cultura (3,3), i els àmbits amb una mitjana més baixa són Serveis Socials 

(1,7), Universitats (1,7) i Salut i Comunitat (2,2). 

 La puntuació màxima ha estat de 3,5 (en 132 casos), i la mínima ha estat de 1 (en 3 

casos). 

Taula 13. Mitjana de la puntuació dels criteris de qualitat de les justificacions dels projectes 
segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 3,5  Serveis Socials 1,7 

Medi Ambient 2,9  Solidaritat i Cooperació 2,7 

Estructura Territorial -  Salut i Comunitat 2,2 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

2,3 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

2,6 

Ciutadania 3,1  Ocupació - 

Joventut i Lleure Infantil 3,5  Comerç 2,8 

LGTBIQ -  Cultura 3,3 

Polítiques de Gènere 2,8  Educació 2,8 

Promoció de la Gent Gran 2,5  Esports 2,8 

Qualitat Democràtica 2,5  Universitats 1,8 

1.7.4. Valoració dels criteris d’impacte i utilitat social 

 La puntuació mitjana dels criteris d’impacte i utilitat social (màxim 3,5 punts) és de 3 

punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (3,5), Ciutadania (3,5), 

Joventut i Lleure Infantil (3,5), LGTBIQ (3,5) i Promoció de la Gent Gran (3,5), i els àmbits 

amb una mitjana inferior són Universitats (1,9), Capacitats Diverses i Accessibilitat (2,4), 

Salut i Comunitat (2,4) i Esports (2,4). 

 La puntuació màxima ha estat de 3,5 (en 221 casos), i la mínima ha estat de 0 (en 1 cas). 
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Taula 14. Mitjana de la puntuació dels criteris d’impacte i utilitat social de les justificacions 
dels projectes segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 3,5  Serveis Socials 2,5 

Medi Ambient 3,1  Solidaritat i Cooperació 2,9 

Estructura Territorial -  Salut i Comunitat 2,4 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

2,4 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

2,7 

Ciutadania 3,5  Ocupació - 

Joventut i Lleure Infantil 3,5  Comerç 3,1 

LGTBIQ 3,5  Cultura 3,3 

Polítiques de Gènere 2,9  Educació 2,9 

Promoció de la Gent Gran 3,5  Esports 2,4 

Qualitat Democràtica 2,7  Universitats 1,9 

2. EL PLA D’ACCIÓ REALITZAT I EL GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS I DEL 
TERMINI DE CONSECUCIÓ 

Aquest apartat recull la consecució dels objectius de l’eix estratègic dels diferents àmbits 

prioritaris, en relació a les diferents línies de subvenció. També inclou l’acompliment dels 

objectius dels projectes subvencionats d’acord amb la seva planificació i la seva realització dintre 

dels terminis establerts a les bases específiques que regeixen l’atorgament de les subvencions. 

A partir dels Informes de Seguiment, Control i Avaluació elaborades per la Comissió d’Avaluació, 

podem considerar que la majoria de projectes subvencionats han manifestat que han executat 

les activitats programades sense modificacions significatives, amb l’assoliment dels objectius 

establerts, i dins els terminis de consecució previstos. Les entitats han incorporat a les memòries 

de justificació la consecució del Pla d’acció previst. Tanmateix, mentre que algunes ho expressen 

de manera genèrica, altres ho concreten de forma qualitativa i quantitativa mitjançant 

indicadors concrets. 

Per altra banda, hi ha algunes línies de subvenció que no s’han pogut desenvolupar per manca 

de subvencions atorgades. Això es deu, en alguns casos, a la manca de sol·licituds presentades 

en aquestes línies. A continuació es detallen les línies de subvenció en qüestió: 

- Medi Ambient-L1: Custòdia urbana en l’àmbit del desenvolupament del Programa 

d’horts urbans de Terrassa.  

- Capacitats Diverses-L2: Promoció i foment dels drets de les persones amb discapacitat. 

- Capacitats Diverses-L3: Promoció de l’Accessibilitat Universal. 

- Ciutadania i drets civils-L4: Promoció i foment d’estudis i valors socials i democràtics que 

tenen a veure amb la promoció de la igualtat, la llibertat, els drets humans, el respecte 

a la diversitat, la participació activa, la coresponsabilitat ciutadana o solidaritat. 

- Educació-L3: Socialització de llibres. 
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3. LA DESVIACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA 

En 7 dels 20 àmbits no s’ha produït una desviació de la despesa prevista. Entre els àmbits que sí 

compten amb una desviació respecte la despesa prevista, l’àmbit de Capacitats diverses i 

Accessibilitat és el que disposa d’una despesa executada més elevada en relació a la despesa 

prevista (56.975€ més), i l’àmbit de Serveis socials és el que disposa d’una despesa executada 

més inferior respecte la despesa prevista (176.146,20€ menys). 

Si ens atenem als motius d’aquestes diferències, els casos en què la despesa executada ha sigut 

inferior a la pressupostada responen, principalment, a la renuncia per part de les entitats de 

subvencions atorgades, a la manca de sol·licituds presentades en una determinada àrea, o a la 

falta de justificació de projectes, i en conseqüència, a no fer-se efectiva la subvenció. Pel que fa 

a Serveis Socials, la diferència es deu a que en el pressupost inicial es va incloure despesa prevista 

per subvencions directes i altre convocatòries. 

Per altra banda, els casos que compten amb una despesa executada superior a la despesa 

pressupostada es deuen principalment al fet que algun àmbit ha assumit subvencions que es 

donaven des d’algun altre àmbit, o a un increment de les persones destinatàries dels projectes 

respecte la previsió inicial (casals d’estiu i hivern). En el cas de Capacitats diverses i Accessibilitat, 

l’increment en la despesa executada s’ha pagat amb el pressupost de Serveis Socials, ja que 

correspon a projectes que coincideixen amb la matèria, però no amb la línia. 
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Taula 15. Desviació de la despesa prevista per àmbits (en euros) 

Àmbit Pressupost 
Despesa 

executada 
Diferència 

Gabinet d’Alcaldia 29.750,00 23.600,00 -6.150,00 

Medi Ambient 10.545,00 9.645,00 -900,00 

Estructura territorial 196.233,00 196.222,06 -10,94 

Capacitats diverses i 
Accessibilitat 18.425,00 75.400,00 56.975,00 

Ciutadania i drets civil 3.600,00 2.950,00 -650,00 

Joventut 215.070,00 214.866,80 -203,20 

LGTBIQ 1.700,00 1.310,00 -390,00 

Polítiques de gènere 18.865,00 18.766,00 -99,00 

Promoció de la gent gran 13.300,00 16.050,00 2.750,00 

Qualitat democràtica 4.800,00 4.800,00 0,00 

Serveis socials 834.194,00 658.047,80 -176.146,20 

Solidaritat i Cooperació 439.410,00 439.410,00 0,00 

Salut i Comunitat 74.895,00 74.895,00 0,00 

Emprenedoria i Economia 
Social 7.999,00 6.101,00 -1.898,00 

Ocupació 39.430,68 39.430,68 0,00 

Comerç 81.500,00 80.393,65 -1.106,35 

Cultura 344.230,00 341.299,87 -2.930,13 

Educació 8.100,00 8.100,00 0,00 

Esports 127.300,00 127.300,00 0,00 

Universitat 24.660,00 24.660,00 0,00 

4. INDICADORS QUANTITATIUS I QUALITATIUS 

En aquest apartat es valoren els projectes subvencionats a partir de: 

- Criteris econòmics: realització de l’activitat segons el pressupost establert i impacte 

econòmic del projecte en l’àmbit/entorn. 

- Criteris de qualitat: avaluació interna de les activitats i resultats, i implicació dels 

membres de l’entitat. 

- Criteris d’impacte i utilitat social: persones que han participat o s’ha beneficiat del 

projecte i grau de consolidació del projecte o dels seus resultats.  

Com hem comentat anteriorment, la puntuació mitjana total dels projectes presentats és de 7,4 

punts sobre 10. El 36,5% dels projectes aprovats van obtenir una puntuació inferior al 7, el 55,8% 

van obtenir una puntuació entre el 7 i el 9, i el 7,7% van obtenir una puntuació superior al 9. Per 

àmbits, hi ha quatre àmbits amb una mitjana igual o superior al 8: Estructura Territorial (8,8), 

Ocupació (8,2), Gabinet d’Alcaldia (8,2), Promoció de la Gent Gran (8,1), i LTGBIQ (8); i vuit 

àmbits amb una mitjana inferior al 7: Ciutadania (6,2), Emprenedoria i Economia Social (6,5) 

Esports (6,5), , Salut i Comunitat (6,8), Polítiques de Gènere (6,8), Universitat (6,9), Serveis 

Socials (6,9), i Comerç (6,9). 
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Pel que fa a la valoració qualitativa d’aquests criteris per part dels diferents Serveis de 

l’Ajuntament, en relació als criteris econòmics es considera que la major part de les activitats 

s’han realitzat segons el pressupost que van presentar en la sol·licitud i que han justificat 

l’import de la subvenció atorgada a través de les factures justificatives o compte justificatiu. Per 

contra, els impactes econòmics en l’àmbit/entorn són difícilment avaluables, i no es presenten 

indicadors específics per dur-ho a terme. 

Pel que fa als criteris de qualitat, la majoria de projectes inclouen una explicació més o menys 

detallada dels objectius, de les activitats i dels resultats. A més, en termes generals també es 

considera que la implicació dels membres de les entitats en el disseny i execució de les activitats 

ha estat alta. Tanmateix, en moltes ocasions no es presenten instruments de valoració específics 

de les avaluacions internes de les activitats, com són les enquestes. Es considera que els 

indicadors que s’han d’incloure en aquest apartat no són prou concrets o no estan prou clars, i 

que seria més recomanable adoptar noves mesures, com per exemple aportar una plantilla amb 

aquells indicadors que les entitats haurien d’emplenar. 

Finalment, en relació als criteris d’impacte i utilitat social, gairebé tots els projectes concreten 

el nombre de persones que han participat o se n’han beneficiat, i no presenten diferències 

significatives en relació a la previsió que havien indicat inicialment. De totes formes, cal tenir en 

compte que el nombre de persones participants o beneficiaris varien en funció de l’especificitat 

de l’acció i del col·lectiu al qual s’adreça, de manera que no és possible realitzar una comparativa 

general de tots el àmbits. Per altra banda, no sempre ha sigut fàcil avaluar de forma objectiva el 

grau de consolidació dels projectes o dels seu resultats, ja que hi ha una manca de informació 

rellevant per poder dur a terme la seva valoració. 

5. IMPACTES SOCIALS 

En aquest apartat es recullen els impactes socials dels projectes subvencionats. La majoria de 

Serveis de l’Ajuntament realitzen una valoració genèrica dels impactes socials en funció de 

diferents indicadors, però no s’ha establert un criteri únic sobre què s’entén per “impacte social” 

ni sobre com recollir-ho als Informes de Seguiment, Control i Avaluació. Els indicadors utilitzats 

per valorar els impacte socials dels projectes inclouen: 

- La consecució dels objectius establerts. 

- Els efectes de les actuacions presentades sobre la població destinatària i el conjunt de 

Terrassa en general. 

- El nombre de subvencions atorgades. 

- La puntuació obtinguda en relació al criteri d’impacte i utilitat social en la valoració de 

la memòria justificativa. 

- El nombre de persones destinatàries o participants de les actuacions. 

Per altra banda, un altre grup de Serveis de l’Ajuntament indiquen directament que no ha sigut 

possible avaluar els impactes socials dels projectes subvencionats, i no es presenta informació 

al respecte. 
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6. CONCLUSIONS O VALORACIÓ GLOBAL 

En aquest apartat es presenten les principals conclusions i valoracions globals exposades per 

part dels diferents Serveis de l’Ajuntament. En primer lloc, una part important d’aquestes 

conclusions resumeixen algunes de les informacions més rellevants incloses en els altres 

apartats dels Informes de Seguiment, Control i Avaluació, i que ja hem analitzat ens els apartats 

anteriors. Així, fan referència a les característiques generals de les entitats o projectes 

subvencionats, a la rellevància de la línia de subvenció en qüestió i dels projectes subvencionats, 

a l’adequació dels projectes subvencionats amb les línies de subvenció, al grau d’acompliment 

dels objectius presentats en les subvencions atorgades, a l’adequació dels projectes al 

pressupost presentat, a la implicació dels membres de l’entitat en la implementació dels 

projectes, o al nombre de persones destinatàries. 

En segon lloc, un altre grup de Serveis aposta per valorar la idoneïtat dels recursos destinats 

tenint en compte l’objecte i l’àmbit d’aplicació. El Servei d’Emprenedoria i Economia Social 

considera que els recursos destinats a les seves línies de subvenció han estat adients i ponderats 

respecte a la realitat associativa existent. Des del Servei de Joventut i Lleure infantil, per la seva 

banda, es valora que la línia de subvenció referent a la “promoció i foment de l’associacionisme 

i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil” suposa un ajut mínim, des 

del punt de vista econòmic, per al desenvolupament de les activitats. Tot i així, el consideren un 

suport imprescindible per a les entitats. 

En tercer lloc, un altre grup d’aportacions fan referència a les dificultats identificades per part 

de les entitats a l’hora de seguir tot el cicle de tramitació o adequar-se als objectes de les línies 

de subvenció. En aquest sentit, des del Servei de Polítiques de Gènere consideren que existeixen 

mancances per part de les entitats per seguir de manera autònoma tot el procediment de 

tramitació. Per això, insisteixen a les entitats sobre la necessitat de formar-se a través dels cursos 

que ofereix l’Ajuntament. 

Finalment, l’últim grup d’aportacions estan relacionades amb les dificultats identificades a 

l’hora de fer el seguiment dels projectes. Des dels Serveis de Medi Ambient, Serveis Socials i 

Salut i Comunitat, consideren que és difícil valorar el grau d’assoliment dels objectius (tant del 

Pla estratègic com del propi projecte) i els impactes de cada projecte. En aquest sentit, des del 

Servei de Medi Ambient aposten per establir barems a l’hora de demanar les justificacions a les 

entitats, ja que consideren que a les pròpies entitats els costa definir uns objectius concrets i 

mesurables. Així mateix, des del Servei LGTBIQ afirmen que no han pogut avaluar els criteris de 

qualitat per manca d’informació en les justificacions, i des del Servei de Capacitats Diverses 

posen en dubte la idoneïtat d’alguns dels indicadors valorats, com el nombre de beneficiaris de 

les activitats, ja que per les característiques dels projectes que subvencionen no és una dada 

especialment rellevant. Tanmateix, cal tenir en compte que aquests indicadors venen definits 

per l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de 

Terrassa i pel Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019. 
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7. SUGGERIMENTS PER A L’ELABORACIÓ DEL SEGÜENT PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS 

Des dels diferents Serveis de l’Ajuntament de Terrassa s’ha realitzat un conjunt de suggeriments 

per a l’elaboració del Pla Estratègic de Subvencions que hagi de substituir el PES 2017-2019. Els 

suggeriments realitzats es poden agrupar en dos grans grups. Un primer grup està relacionat 

amb les línies de subvenció (continuïtat, supressió i noves incorporacions) i la seva assignació 

pressupostaria. I un segon grup està relacionat amb la millora de la informació requerida a les 

entitats i el sistema de valoració dels projectes. 

Pel que fa a les línies de subvenció i la seva assignació pressupostaria, des del Servei de 

Capacitats Diverses es considera que la “supressió de barreres i facilitació d’ajuts tècnics en 

l’organització d’actes públics” hauria de ser una línia a impulsar per a totes les entitats de 

Terrassa (estiguin o no vinculades a l’àmbit de la discapacitat), i que hauria d’anar acompanyada 

d’una aportació pressupostaria específica. El Servei de Ciutadania i Drets Civils, per la seva 

banda, aposta per obrir una línia de subvenció per potenciar la visibilitat de la diversitat religiosa 

a Terrassa i per augmentar, en termes generals, l’assignació pressupostaria del Servei. Des del 

Servei d’Educació valoren que s’hauria de seguir apostant per la línia de subvenció referent a la 

“socialització de llibres” malgrat no haver rebut cap sol·licitud, tot i que es podria ampliar a 

altres recursos, com per exemple la dotació de llibres per la biblioteca. 

En el cas del Servei de Serveis Socials, aposten per incorporar les “subvencions per a 

projectes/activitats d’acció socioeducativa o de suport per a infants i famílies en situació de 

risc/vulnerabilitat” (que el 2018 compten amb unes “Bases específiques en règim de 

concurrència no competitiva”), dintre de les noves bases específiques adreçades al foment de 

projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i d’interès social. 

També es proposa l’eliminació o la modificació d’algunes línies de subvenció. Des del Servei 

d’Esports consideren que s’hauria d’eliminar la línia de “suport a l’adequació logística d’espais 

i equipaments per possibilitar la realització de les activitats”, per tal de poder potenciar altres 

línies que fomentin en major mesura la promoció de l’esport. I des del Servei de Joventut i Lleure 

Infantil valoren que caldria considerar la línia de “formació d’educadors i educadores en el 

lleure” a part de la resta de línies de subvenció, ja que no es tracta d’un projecte o activitats 

amb un pressupost i uns terminis d’execució i que el sol·licitant no és una entitat, sinó els 

membres d’aquesta.  

En relació als suggeriments relacionats amb la millora de la informació requerida a les entitats 

i el sistema de valoració dels projectes, des del Servei d’Estructura Territorial i Atenció 

Ciutadana es proposa revisar el document de memòria de valoració per ajustar-lo més a la 

recollida d’informació que es demana als indicadors quantitatius i qualitatius definits 

prèviament (criteris econòmics, criteris de qualitat i criteris d’impacte i utilitat social). 

En aquest mateix sentit, des del Servei LGTBIQ es considera que s’haurien de proporcionar 

indicadors fàcils d’avaluar pels Serveis i fàcils de respondre per les entitats, o bé definir 

exactament a què fan referència els indicadors que es sol·liciten actualment (“impacte econòmic 

en l’àmbit/entorn” o “implicació dels membres de l’entitat”, per exemple). Des del Servei de 

Joventut i Lleure Infantil, es proposa afegir apartats on incloure aspectes qualitatius al formulari 
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de la memòria justificativa, i on poder explicar els resultats dels diferents indicadors. Finalment, 

el Servei de Medi Ambient aposta per establir diferències entre les subvencions amb un import 

econòmic baix i les subvencions amb un import econòmic alt pel que fa a la documentació 

requerida. 

Finalment, cal tenir en compte que alguns dels aspectes mencionats ja han estat incorporats 

en les Convocatòries de Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis 

d'utilitat pública i interès social per al 2018, i altres estan previst que ho facin per al 2019. 

PRINCIPALS ASPECTES A DESTACAR 

L’avaluació del PES hauria d’incorporar aspectes vinculats a l’anàlisi dels diferents eixos que 

configuren aquest pla estratègic. S’haurien de vincular les diferents línies de subvencions 

respecte aquests, de manera que es pogués quantificar en relació a l’import global de 

subvencions i el nombre total de projectes, l’acció de foment de subvencions de l’Ajuntament.  

Els cinc eixos estratègics del PES 2017-2019 són:  

1. Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació  

2. Potenciar l’activitat econòmica, l’economia social  i l’emprenedoria  

3. Avançar cap a un model urbà sostenible  

4. Facilitar  i  fomentar  la  participació,  la  implicació  i  col·laboració  dels ciutadans i 

ciutadanes  

5. Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat 

No s’ha pogut realitzar aquesta avaluació ja que hi ha línies de subvencions que es troben 

incorporades en els diferents eixos. Per exemple això passa amb les línies de subvenció de 

participació “millorar la qualitat democràtica a les entitats i associacions” i “promocionar i 

fomentar l’associacionisme i el voluntariat”, que es troben incorporades tant a l’eix 1 com al 4. 

Hi ha algunes línies de subvenció vinculades a la participació que es troben incorporades a l’eix 

1: “promoció de l’associacionisme i el voluntariat entre els entitats de lleure educatiu infantil i 

juvenil”, “promoció i foment de l’associacionisme de dones”, “promoció i foment de 

l’associacionisme de la gent gran”, etc. Aquest treball permetria ordenar les subvencions segons 

els eixos i línies del PES.  

Caldria treballar per a redefinir la configuració d’aquestes línies en un dels eixos del PES. Això 

permetria quantificar els eixos d’aquest pla estratègic. Aquesta redefinició també permetria 

treballar per a la configuració d’uns objectius per a cada eix del PES que sintetitzin els aspectes 

més globals de les diferents línies de subvencions, i no pas que incorporin els objectius específics 

d’aquestes. Sobretot en l’eix 1.  

Aquesta característica no ha permès la realització d’una l’anàlisi i avaluació permenoritzada del 

total de subvencions. Aquest informe recull i dona resposta a l’avaluació del PES i presenta un 

anàlisi exhaustiu del 85% dels projectes subvencionats, però només el 52,2% del pressupost 

destinat a subvencions.  
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Respecte l’avaluació del PES a través de les subvencions analitzades, la valoració general 

respecte l’assoliment dels objectius establerts per part dels projectes subvencionats és 

positiva, tant pel que fa als objectius del PES 2017-2019 com pel que fa als objectius definits 

en els propis projectes. Els projectes subvencionats han executat les activitats programades 

sense modificacions significatives i dins dels terminis de consecució previstos. La major part 

dels projectes s’han realitzat segons el pressupost presentat en la sol·licitud i han justificat 

l’import de les subvencions atorgades a través de les factures justificatives o compte 

justificatiu. 

Tanmateix, els sistemes de recollida de la informació emprats en el procés de valoració posterior 

no han permès aconseguir la informació suficient per avaluar els objectius i els impactes dels 

projectes subvencionats mitjançant indicadors concrets. Així, no es disposa d’indicadors 

específics per mesurar els impactes econòmics en l’àmbit/entorn, l’avaluació interna de les 

activitats i resultats, la implicació dels membres de l’entitat, l’impacte social, o el grau de 

consolidació del projecte o dels seus resultats. Existeix la necessitat de definir clarament els 

indicadors a recollir en les memòries justificatives per tal de quantificar de forma precisa els 

resultats dels projectes. Aquests indicadors haurien de ser comprensibles i mesurables per part 

de les entitats, així com analitzables per part de la Comissió d’Avaluació. Al mateix temps, 

s’hauria de requerir la formulació d’objectius mesurables i realistes per part de les entitats, així 

com facilitar les eines per quantificar la consecució d’aquests objectius. 

Més enllà d’aquests aspectes de caire més genèric considerem que caldria treballar per 

incorporar actuacions que ens permetin millorar tant l’acció subvencionadora com l’anàlisi i 

avaluació de les subvencions:  

- Caldria que que totes les subvencions denegades incorporin motius de denegació 

- Caldria treballar en l’anàlisi de la relació entre avaluació criteris (que es recull a través 

d’indicadors) i els imports atorgats per veure correspondència entre qualitat de 

projectes i actuacions subvencionades 

- Caldria treballar per a la difusió d’algunes subvencions per tal de fer-les efectives. 

Aquest treball s’hauria de fer amb les entitats. S’hauria de treballar amb aquelles línies 

que no s’han executat. Primerament s’hauria de treballar amb els serveis per analitzar 

els motius pels quals han quedat aquestes subvencions desertes.  

- Caldria treballar per flexibilitzar l’acció subvencionadora i reduir les subvencions 

denegades per manca de pressupost quan la despesa global executada sigui inferior a 

l’import previst.  

- Caldria impulsar mecanismes d’avaluació a les entitats per tal de millorar l’avaluació de 

l’acció subvencionada 

- L’avaluació que proposa el PES respecte l’impacte és de molt difícil anàlisi. Caldria 

treballar en una operativització d’aquests indicadors.  

Així mateix avaluem molt positivament tot el treball desenvolupat per la Comissió de 

Seguiment del PES i les diferents tasques que han implementat durant el primer any 

d’execució del PES. Es considera que els que mecanismes elaborats per al recull i seguiment 

del PES han facilitat el treball d’avaluació del mateix, tot i que calen impulsar actuacions per 

al desplegament efectiu dels mecanismes d’avaluació que aquest incorpora; treballant per a 

una primera validació de les especificacions que recull en els mecanismes de seguiment, 

control i avaluació.  
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ANNEXOS 

Annex 1. Subvencions de concessió directa 

ENTITAT BENEFICIÀRIA OBJECTE/PROJECTE MODALITAT IMPORT (€) 

ACONDICIONAMIENTO TERRASSENSE Projecte Yuzz i Kautic  Conveni  65.000,00 

CECOT I CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I 
INDÚSTRIA 

Projecte Acceleració en Òrbita Conveni  12.000,00 

SOS RACISME 

Abordatge i prevenció de situacions de racisme  i xenofòbia a la 
ciutat, per tal que des de la detecció i l’atenció de situacions 
discriminatòries racistes i xenòfobes puguem desenvolupar accions 
per donar-hi resposta i prevenir-la 

Conveni  20.500,00 

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA Acolliment lingüístic. Cursos de català oral Conveni  5.580,00 

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA Acolliment lingüístic. Cursos de català oral Conveni  5.520,00 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE 
TERRASSA 

Subvenció directa Festival Didó de Música i Titelles Directa 10.000,00 

ASSOCIACIÓ CONFRARIA MASCARADA Subvenció directa Associació Confraria Mascarada Directa 30.000,00 

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS SANT ANTONI 
ABAT TERRASSA 

Subvenció directa Associació Cultural Amics Sant Antoni Abat 
Terrassa 

Directa 5.000,00 

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS DE 
TERRASSA 

Subvenció directe Amics de les Arts i Joventuts Musicals de 
Terrassa per  

Directa 90.000,00 

CONVENI ASSOCIACIÓ CAPAÇ PRO PERSONES Conveni Associació Capaç Pro Persones Conveni  800,00 

ESCOLES I INSTITUTS DE LA CIUTAT 
Facilitar l'accés als materials, activitats i llibres per alumnat 
desfavorit 

Directa 149.245,00 

AMPA'S I LLARS D'INFANTS DE LA CIUTAT 
Facilitar l'accés als materials, activitats i llibres per alumnat 
desfavorit 

Directa 6.688,00 

CLUB NATACIÓ TERRASSA Millora d’equipaments esportius municipals gestionats per l’entitat Directa 35.000,00 

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL Organització dels jocs esportius escolar i promoció de l'esport Directa 140.000,00 

FEDERACIÓ CAT RUGBI Construcció camp polivalent Directa 243.800,00 

HOCKEY PER TERRASSA 25è aniversari dels jocs olímpics  Directa 25.000,00 

AV LA COGULLADA Cessió i gestió d'equipament Conveni  16.918,00 

AV SEGLE XX  Cessió i gestió d'equipament Conveni  18.689,00 

CENTRE D'ESPLAI GUADALHORCE Cessió i gestió d'equipament Conveni  13.690,00 

AV ST PERE Cessió i gestió d'equipament Conveni  28.500,00 

NOVA AV CAN PARELLADA Organització d’activitats de Nadal 2016-2017 Extraordinària 900,00 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Espai Emprèn Conveni  25.000,00 

CATALONIA CORPORATE GAMES 
Esdeveniment que potencia la Responsabilitat Social Corporativa 
de les empreses mitjançant activitats esportives 

Conveni  42.350,00 

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE 
TERRASSA 

Campanya forestal 2017 Conveni  12.260,00 

PRODIS Servei de transport adaptat Conveni 42.680,00 

CREU ROJA Conveni Marc de col·laboració amb Creu Roja per l'exercici 2017 Conveni 354.642,00 

FUNDACIÓ M. AUXILIADORA Projecte Cuina El Viver Directa 6.000,00 

DIOCESIS TERRASSA 
Obres de millora Centre Obert del Grup de Colçonies de Ca 
n’Anglada, aprovat pel PAM 2016 

Directa 180.000,00 

ACNUR Assistència bàsica per la població refugiada síria a Jordània Extraordinària 12.000,00 

FARMACEUTICS MUNDI 
Assistència nutricional i socio-sanitària d’emergencia a la població 
atrapada en els camps refugiats d’AL-Yarmouk i Khan Eshieh, Siria 

Extraordinària 12.000,00 

TERRASSA AJUDA NENS D'UCRAÏNA Campanya suport alimentari desplaçats conflicte bèl·lic Extraordinària 5.000,00 

AYUDA DIRECTA Emergència per inundacions a Sri Lanka Extraordinària 3.000,00 

PRO-ACTIVA Persones refugiades del conflicte sirià Directa 5.000,00 

FONS CATALÀ COOPERACIÓ Ajuda humanitària  Directa 3.000,00 

FUNDACIÓN WORLD VISION Ajuda humanitària  Directa 7.000,00 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ Projecte Ciutats defensores dels Drets Humans Directa 2.000,00 

FUNDACIÓ ESCODI Potenciació del Campus Universitari de Terrassa Conveni 32.823,00 

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS) Campus Itaca Conveni  7.414,00 
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Annex 2. Subvencions adreçades a la millora i adequació de locals estables entitats sense afany de lucre 

REGISTRE EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 

TOTAL 
CRITERIS 

GENERALS 

TOTAL                    
CRITERIS 

ESPECÍFICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 05-10-2017 
233728 

OBSB1/2017 G58117847 AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS Instal·lació elèctrica i seguretat      18.587,47         13.940,60            7.939,31    4,77 2,48 7,24 

11-10-2017 
144929 

OBSB2/2017 Q0800904E CENTRE D'ESPLAI CLUB AMIGOS Instal·lació plataforma vertical      30.126,00         30.126,00     Denegada  3,00 1,02 4,02 

16-10-2017 
145756 

OBSB3/2017 V58359506 AV LES ARENES CAN MONTLLOR I LA GRIPIA Diverses      40.000,00         30.000,00     Denegada        

 16-10-2017 
163508 

OBSB4/2017 G60941861 
PRODISCAPACITATS FUNDACIO PRIVADA 
TERRAS 

Adequació llar residencia Serra de l'Obac      40.889,15         30.000,00         24.633,45    4,83 4,00 8,83 

16-10-2017 
192233 

OBSB5/2017 G08727737 ARXIU TOBELLA Millora i accessibilitat i seguretat      35.496,67         26.622,50         19.017,65    5,60 4,00 9,60 

16-10-2017 
203016 

OBSB6/2017 G64685274 FUNDACIO PRIVADA GOEL Adequació instal·lacions a normativa      27.092,65         20.292,65            9.180,04    4,00 3,50 7,50 

16-10-2017 
225205 

OBSB7/2017 G60651007 ASSOCIACIO JUVENIL SARAU DE TERRASSA Millora de les instal·lacions      10.088,98            7.566,74            5.840,65    4,00 2,68 6,68 

 16-10-2017 
124528 

OBSB8/2017 G58377839 ASSOCIACIO ALBA Obres d'adequació de la seu de l'Associació      68.694,92         30.000,00         28.042,29    4,08 4,00 8,08 

 17-10-2017 
124135 

OBSB9/2017 G65050957 ASOCIACIO EDUCATIVA CAN PALET Reforma edifici      55.750,00         25.750,00     Denegada  4,55 0,56 5,11 

17-10-2017 
141512 

OBSB10/2017 G65966541 
FLAMENCOLOGIA-ACA NUEVOS AIRES DEL 
CAMIN 

       Denegada        

17-10-2017 
152836 

OBSB11/2017 G61672382 FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA Millora aïllament tèrmic i acústic finestres         6.424,86            4.818,64     Denegada  3,50 1,18 4,68 

17-10-2017 
173203 

OBSB12/2017 G59590570 
FUNDACIO CULTURAL PRIVADA CAIXA 
TERRASSA 

Remodelació vestuaris auditori      54.816,09         30.000,00         27.232,82    4,80 3,05 7,85 

17-10-2017 
183048 

OBSB13/2017 G58049016 
FUNDACIO PRIVADA PRESIDENT AMAT 
ROUMENS 

Reducció contaminació acústica i millora 
tèrmica 

     82.450,00         30.000,00         26.330,84    4,75 2,84 7,59 

17-10-2017 
184021 

OBSB14/2017 G61449104 A. COORDINADORA D'AJUDA UNIDA ACAU 
Millora accessos i càmeres conservació 
aliments 

     52.240,00         30.000,00            7.499,39    3,92 2,68 6,59 

17-10-2017 
185329 

OBSB15/2017 G08555922 ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL EL SOCIAL Rehabilitació Sala Regina      20.388,00         15.000,00     Denegada        

 17-10-2017 
194947 

OBSB16/2017 G60739687 
ASSOC.INTERV.EN DROGODEPEN.EGARA 
(AIDE) 

Tancaments, climatització, pintura i 
instal·lacions 

     29.239,88         28.000,00         15.532,62    4,13 2,00 6,13 

 17-10-2017 
202747 

OBSB17/2018 G61459871 
C A CASA PRIEGO DE CORDOBA EN 
TERRASSA 

Adequació local       40.000,00         28.000,00     Denegada        

17-10-2017 
214011 

OBSB18/2019 G66431560 ASOCIACION CULTURAL HOPE Adequació local a normatives vigents      21.507,41         16.130,55     Denegada  2,00 2,80 4,80 

17-10-2017 
110550 

OBSB19/2020 G66081621 CLUB KIMURA GYM Impermeabilització i substitució coberta         9.559,00            7.647,00     Denegada  2,50 1,31 3,81 

17-10-2017 
133101 

OBSB20/2017 G63464770 ATENEU CANDELA Millora d'accessos i exterior      39.246,73         29.435,05         28.750,93    4,45 4,00 8,45 
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Annex 3. Subvencions destinades a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials 

Nº EXPEDIENT REG. ENTRADA TITULAR PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 
JUSTIFICAT RENUNCIAT REINTEGRAT 

ACSB 
001/2017 

(5-E) 20-09-2017 
082914 

CRISTIJU 2014 SL Execusió de la rampa d'entrada 3.085,50 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT PARCIAL 775,00 

ACSB 
002/2017 

(5-E) 20-09-2017 
091742 

MARIA DEL PILAR CORTIZO GARCIA Reforma interior de l'establiment destinat a bar  658,00 € 329,00 € 329,00 € PAGAT     

ACSB 
003/2017 

(5-E) 20-09-2017 
095956 

MARC PRAT SERRA Construcció d'una rampa d'accés al local 1.980,24 € 1.000,00 € 990,12 € PAGAT     

ACSB 
004/2017 

(5-E) 20-09-2017 
130201 

J Y S SAUQUET SA Modificació zona d'accés peatonal al local  2.279,00 € 1.139,50 € 1.139,50 € PAGAT     

ACSB 
005/2017 

(5-E) 21-09-2017 
084245 

JOSE LUIS PIQUERAS COLOMERA Adaptar l'accés al local 2.349,16 € 1.174,58 € 1.174,58 € PAGAT     

ACSB 
006/2017 

(5-E) 25-09-2017 
135318 

JOSEFA TORTOSA ESPINOSA 
Construcció d'una rampa d'accés al local, i substitució de la 
porta actual per una porta amb l'amplada adaptada i 
d'obertura automàtica 

2.163,00 € 1.181,50 € 1.081,50 € PAGAT     

ACSB 
007/2017 

(5-E) 26-09-2017 
103225 

MARIA DEL MAR SIMON SERRANO Rampa per accés de discapacitats al local 3.886,03 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
008/2017 

(5-E) 29-09-2017 
113418 

TERRASSENCA DE TELECOMUNICACIONS, SL Rampa d'accés al local comercial 1.800,00 € 900,00 € 900,00 € PAGAT     

ACSB 
009/2017 

(5-E) 02-10-2017 
105636 

NURIA RAMOS MARTI Rampa d'accés al local comercial 485,00 € 242,50 € 242,50 € en tràmit     

ACSB 
010/2017 

(5-E) 10-10-2017 
123052 

M DOLORES BRUGUERA BELLOT Accés rampa per discapacitats 4.235,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
011/2017 

(5-E) 18-10-2017 
111822 

LA UNION Reforma d'un local destinat a bar restaurant  4.213,19 € 1.500,00 € 1.500,00 € NO ANUL·LAT 1.500,00 

ACSB 
012/2017 

(5-E) 20-10-2017 
115352 

OPTICA DEL PENEDES S.L. 
Facilitar el accés i la utilizació no discriminatória, 
independent i segura a les persones amb discapacitat 

1.986,27 € 993,00 € 993,00 € PAGAT     

ACSB 
013/2017 

(5-E) 24-10-2017 
162728 

CAROLINA AGUILERA ORTIZ Formació rampa d'entrada 7.005,90 € 1.500,00 € 1.500,00 € NO ANUL·LAT 1.500,00 

ACSB 
014/2017 

(5-E) 25-10-2017 
112604 

LAIA MATA ESTEVE Reforma en el interior del local e instalacions 4.889,77 € 1.500,18 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
015/2017 

(5-E) 27-10-2017 
103338 

SERGIO RODRIGUEZ VILA    1.500,00 € 0,00 € denegada     

ACSB 
016/2017 

(5-E) 27-10-2017 
131138 

SNOW RYDERS SL Construcció d'una rampa d'accés al local 7.147,18 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
017/2017 

(5-E) 27-10-2017 
133657 

CARMEN NIEVES DOMINGUEZ SANTIAGO Execusió de la rampa en comerç, d'accés per a tothom 4.477,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
018/2017 

(5-E) 27-10-2017 
160430 

AQUA SYSTEMS EGARA S.L. Rampa d'accés a establiment comercial 5.096,87 € 5.096,87 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
019/2017 

(5-E) 27-10-2017 
195347 

VICTORIA MENA POYATO Construcció d'una rampa d'accés al local existent 3.446,82 € 3.446,82 € 1.500,00 € PAGAT PARCIAL 136,31 

ACSB 
020/2017 

(5-E) 30-10-2017 
114344 

GLORIA MUÑOZ MARTIN Modificació d'accés al local comercial 1.806,00 € 903,00 € 903,00 € PAGAT     
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Nº EXPEDIENT REG. ENTRADA TITULAR PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 
JUSTIFICAT RENUNCIAT REINTEGRAT 

ACSB 
021/2017 

(5-E) 30-10-2017 
131107 

OJEDA ENGINYERS BCN, SLP Construcció d'una rampa en un local destinat a l'oficina. 3.078,10 € 1.500,00 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
022/2017 

(5-E) 30-10-2017 
135237 

SHEILA BERENGUEL SÁNCHEZ   1.200,00 € 1.200,00 € 600,00 € PAGAT PARCIAL 350,00 

ACSB 
023/2017 

(5-E) 30-10-2017 
141344 

MOSTAFA EL HAUZI   1.300,00 € 1.300,00 € 650,00 € PAGAT PARCIAL 250,00 

ACSB 
024/2017 

(5-E) 30-10-2017 
143042 

PEPITA RODON PEREZ Rampa d'accés a establiment comercial 2.559,93 € 1.279,97 € 1.279,97 € NO RENUNCIA 1.279,97 

ACSB 
025/2017 

(5-E) 30-10-2017 
142355 

ELISABETH BARRAGAN LOPEZ Rampa d'accés a establiment comercial 2.692,16 € 1.346,08 € 1.346,08 € NO ANUL·LAT 1.346,08 

ACSB 
026/2017 

(5-E) 30-10-2017 
141147 

SANDRA SOLA FORNIELES Rampa d'accés a establiment comercial 3.136,23 € 1.568,12 € 1.500,00 € PAGAT     

ACSB 
027/2017 

(5-E) 30-10-2017 
140517 

JOSE SOLA FORNIELES Rampa d'accés a establiment comercial 1.209,59 € 604,80 € 604,80 € NO Renuncia 604,80 

ACSB 
028/2018 

(5-E) 30-10-2017 
224330 

Diaz Marin Hosteleria , SL No tramitada per manca de documentació     0,00 € 
no 

tramitat 
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Annex 4. Subvencions destinades a activitats d'acció socioeducativa (esplais diaris) 

TRET 
Nº 

REGISTRE 
DATA 

REGISTRE 
CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
ATORGAT 

JUSTIFICADA RENUNCIADA REINTEGRADA 

TRET 
001/2017 123918 07/02/2017 Q-0800436-H 

CENTRE PARROQUIAL 
SANT CRISTÒFOL  

Centre Diari 2017 - Foment de l'esport 
  80.000,00    80.000,00 55.450,00 

En tràmit     

TRET 
002/2017 131310 06/02/2017 G-65050957 

ASSOCIACIÓ CENTRE DIARI 
CAN  PALET 

Centre Diari Can Palet: Centre Obert CanPa 
Xics I CanPa Joves   40.000,00    40.000,00 33.500,00 

En tràmit     

TRET 
003/2017 173056 07/02/2017 G-65924631 

CENTRE DE LLEURE “ TU 
TRIES” 

Esplai diari per infants i joves amb diversitat 
funcional intel·lectual i salut mental 2017   73.351,00    45.401,00 3.340,00 

Pagada     

TRET 
004/2017 135636 07/02/2017 G-62882667 ESPLAI TREMOLA 

Esplai Diari Infantil 2017 
  60.310,00    35.000,00 35.000,00 

En tràmit     

TRET 
005/2017 121234 07/02/2017 G-61037164 

GRUP DE JOVES CAN 
TUSELL 

Esplai diari 2017 
  58.785,38    26.691,49 19.500,00 

Pagada     

TRET 
006/2017 121840 07/02/2017 V-59143115 

CENTRE D’ESPLAI CAN 
PARELLADA 

Esplai diari 2017 
  42.680,00    33.000,00 24.000,00 

Pagada   14,72 € 

TRET 
007/2017 124459 07/02/2017 G-59899260 

CENTRE D’ESPLAI LA 
FABRICA CAN TUSELL   

Esplai Diari Infantil 2017 
116.000,68 60.698,68 50.650,00 

Pagada     

TRET 
009/2017 95247  06/02/2017 G-59444281 

INSOC - CENTRE D’ESPLAI 
GUADALHORCE  Esplai diari infantil i juvenil 2017 

  72.637,00    43.000,00 32.750,00 
Pagada     

 


