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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 que s’enumeren en la següent taula. En aquesta taula 

també es vinculen amb els continguts dels diferents apartats del present informe.  

  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 d’avaluació del PES 2017-2019 consisteix, precisament, en donar 

resposta a aquestes especificacions mitjançant l’anàlisi de les subvencions municipals 

concedides durant l’exercici 2018. 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. 

  

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 2018, l’Ajuntament de Terrassa va impulsar 13 convocatòries de subvencions 

i ajuts públics, a més de subvencions de concessió directa. En conjunt, es van atorgar un total 

de 4.671.504,6€, que van anar destinats a finançar 568 projectes i/o activitats. La taula següent 

resumeix la relació de projectes i l’import atorgat de les diferents convocatòries: 

Taula 1. Projectes subvencionats i import atorgat segons convocatòria 

  

Projectes Import atorgat 

N % N % 
Subvencions destinades al foment de 
projectes, activitats i serveis d'utilitat 
pública i interès social 417 73,4 1.507.945,5 € 32,3 
Subvencions adreçades a l'execució de 
projectes de cooperació al 
desenvolupament 22 3,9 400.000,0 € 8,6 
Subvencions per dur a terme els Casals 
d'Estiu per part de les entitats de lleure 
educatiu de la ciutat que formen part 
de la Comissió de Casals 19 3,3 172.348,0 € 3,7 
Subvencions per a la reforma 
d'habitatges buits destinats a lloguer 
social 1 0,2 2.925,2 € 0,1 
Subvencions per al pagament de 
l'impost de Béns Immobles (IBI) 
d'habitatges destinats a lloguer social 2 0,4 141,6 € 0,003 
Subvencions del Concurs de Cartells de 
8 de març de 2018 3 0,5 1.376,0 € 0,03 
Subvencions a projectes i activitats 
d'acció educativa o de suport per a 
infants i famílies en situació de 
vulnerabilitat 18 3,2 400.062,8 € 8,6 
Subvencions adreçades a la millora i 
adequació de locals estables d'entitats 
sense afany de lucre 16 2,8 200.000,0 € 4,3 
Subvencions destinades a activitats 
d'acció socioeducativa 17 3,0 401.093,7 € 8,6 

Subvencions d'Ajuda Humanitària 3 0,5 36.000,0 € 0,8 
Beques de recerca per a estudiants de 
centres universitaris amb seu a 
Terrassa 10 1,8 18.199,8 € 0,4 

Beques del Pla de formació en el lleure SD SD SD SD 
Beques de suport a la creació artística 
– BaumannLab SD SD SD SD 

Subvencions de concessió directa 40 7,0 1.531.412,1 32,8 

TOTAL 568 100 4.671.504,6 100 

SD = sense dades 

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 en les Subvencions 

adreçades a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament. Aquestes dues 
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convocatòries de subvencions compten amb unes mateixes bases, i representen, conjuntament, 

el 77,3% dels projectes subvencionats i el 40,9% de l’import atorgat en el conjunt de 

subvencions i ajuts públics. Per altra banda, en els annexos incorporem, a través d’una sèrie de 

taules, la informació disponible de la resta de convocatòries de subvencions i ajuts públics. 

1. INFORMACIÓ DE CADA LÍNIA I TIPUS DE SUBVENCIONS JUSTIFICADES, 
RENUNCIADES I REINTEGRADES 

1.1. Els terminis 

 Les Bases reguladores es van aprovar per l’Ajuntament el 25 de gener de 2018 i es van 

publicar al BOPB el 13 de febrer de 2018. 

 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 2018 es van publicar al 

BOPB el 27 de març de 2018. Les entitats van haver de presentar les subvencions entre 

el 28 de març i el 27 d’abril de 2018 (ambdós inclosos), tot i que excepcionalment es 

va ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins el 4 de maig de 2018 (inclòs). 

1.2. El pressupost 

 El pressupost per a la Convocatòria de 2018  és de 2.154.025€. 

 Els àmbits amb un percentatge més elevat del pressupost són Solidaritat i Cooperació 

(25,5%), Serveis Socials (21,4%) i Cultura (19,5%). 

 Els àmbits amb un percentatge més reduït del pressupost són LGTBIQ (0,1%), Qualitat 

Democràtica (0,2%) i Ciutadania (0,4%). 

 Taula 2. Distribució del pressupost segons àmbit 

Àmbit 
Pressupost 

(en €) 
% 

 
Àmbit 

Pressupost 
(en €) 

% 

Gabinet d’Alcaldia 29.750 1,4  Serveis Socials 462.000 21,4 

Medi Ambient 11.900 0,6  
Solidaritat i 
Cooperació 550.001 25,5 

Estructura Territorial 199.300 9,3  Salut i Comunitat 74.895 3,5 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 28.425 1,3  

Foment de 
l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 20.000 0,9 

Ciutadania 8.100 0,4  Comerç 90.931 4,2 

Joventut i Lleure Infantil 44.200 2,1  Cultura 419.700 19,5 

LGTBIQ 1.700 0,1  Educació 12.100 0,6 

Polítiques de Gènere 18.865 0,9  Esports 127.873 5,9 

Promoció de la Gent 
Gran 16.300 0,8  Universitats 33.185 1,5 

Qualitat Democràtica 4.800 0,2  TOTAL 2.154.025 100 
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1.3. Projectes presentats i resolució 

1.3.1. Projectes 

 S’han presentat un total de 527 projectes. 

 439 projectes han estat subvencionats (83,3%), i 88 projectes han estat denegats 

(16,7%). 

Gràfic 1. Projectes atorgats i denegats (en %) 

 

1.3.2. Presentació de sol·licituds 

 Les dates d’entrada a registre estan condicionades pel fet que es va atorgar un termini 

extraordinari per a la presentació de les sol·licituds. Així, es va realitzar un primer cicle 

de sol·licituds el dia 27 d’abril i els dies previs, coincidint amb la finalització del termini 

ordinari, i un segon cicle de sol·licituds el dia 4 de maig i els dies previs, coincidint amb 

la finalització del termini extraordinari. 

 El 24,0% de les sol·licituds es van presentar l’últim dia de termini ordinari, i el 45,7% de 

els dos últims dies. 

 El 10,7% de les sol·licituds es van presentar l’últim dia de termini extraordinari. 

 

 

 

 

83,3

16,7

Atorgats Denegats
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Gràfic 2. Projectes presentats a subvenció segons data de registre 

 

1.3.3. Àmbits temàtics 

 Els àmbits en els que s’han presentat més projectes han estat Cultura (19,9%), Esports 

(13,5%) i Solidaritat i Cooperació (10,2%).  

 Els àmbits en els que s’ha presentat un percentatge més reduït de projectes han estat 

LGTBIQ (0,2%), Qualitat Democràtica (0,9%) i Foment de l’Emprenedoria i l’Economia 

Social (1,1%). 

Taula 3. Distribució dels projectes presentats segons àmbit 

Àmbit N %  Àmbit N % 

Gabinet d’Alcaldia 9 1,7  Serveis Socials 36 6,8 

Medi Ambient 13 2,5  Solidaritat i Cooperació 54 10,2 

Estructura Territorial 45 8,5  Salut i Comunitat 35 6,6 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 19 3,6  

Foment de 
l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 6 1,1 

Ciutadania 7 1,3  Comerç 10 1,9 

Joventut i Lleure Infantil 40 7,6  Cultura 105 19,9 

LGTBIQ 1 0,2  Educació 15 2,8 

Polítiques de Gènere 19 3,6  Esports 71 13,5 

Promoció de la Gent Gran 20 3,8  Universitats 17 3,2 

Qualitat Democràtica 5 0,9  TOTAL 527 100 
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1.3.4. Perfil del sol·licitant 

 Un total de 347 entitats han presentat projectes. 

 Les entitats han presentat una mitjana de 1,5 projectes. 

 El 69,5% de les entitats han presentat 1 projecte, el 18,4% han presentat 2 projectes, i 

el 12,1% han presentat 3 o més projectes. 

1.3.5. Puntuació 

 La puntuació mitjana dels projectes presentats és de 7,4 punts. 

 El 6,1% dels projectes van obtenir una puntuació inferior a 6, el 31,2% van obtenir una 

puntuació entre 6 i 7, el  52,2% van obtenir un puntuació entre 7 i 9, i el 10,5% van 

obtenir una puntuació superior a 9. 

 Els àmbits amb una mitjana de puntuació més alta són Gabinet d’Alcaldia (9,2), LGTBIQ 

(8,5) i Cultura (8,3). 

 Els àmbits amb una mitjana de puntuació més baixa són Esports (6,3), Educació (6,4) i 

Foment de l’Emprenedoria i l’Economia Social (6,5). 

Taula 4. Mitjana de la puntuació dels projectes presentats segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 9,2  Serveis Socials 7,2 

Medi Ambient 6,8  Solidaritat i Cooperació 8,0 

Estructura Territorial 8,2  Salut i Comunitat 6,6 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

7,2 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

6,5 

Ciutadania 6,6  Comerç 7,5 

Joventut i Lleure Infantil 6,9  Cultura 8,3 

LGTBIQ 8,5  Educació 6,4 

Polítiques de Gènere 7,0  Esports 6,3 

Promoció de la Gent Gran 7,6  Universitats 7,8 

Qualitat Democràtica 7,0  TOTAL 7,4 

 

1.4. Projectes subvencionats 

Han estat subvencionats 439 projectes dels 527 projectes presentats (83,3%). 

1.4.1. Àmbits temàtics 

 Els àmbits en els que s’han atorgat més subvencions han estat Cultura (19,4%), Esports 

(11,6%), Estructura Territorial (10,3%) i Solidaritat i Cooperació (10,3%). 

 Els àmbits amb menys subvencions atorgades són LGTBIQ (0,2%), Qualitat Democràtica 

(1,1%), Ciutadania (1,4%) i Foment de l'Emprenedoria i l'Economia Social (1,4%). 
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Taula 5. Distribució dels projectes subvencionats segons àmbit 

Àmbit N %  Àmbit N % 

Gabinet d’Alcaldia 9 2,1  Serveis Socials 22 5,0 

Medi Ambient 8 1,8  Solidaritat i Cooperació 45 10,3 

Estructura Territorial 45 10,3  Salut i Comunitat 30 6,8 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 17 3,9  

Foment de 
l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 6 1,4 

Ciutadania 6 1,4  Comerç 9 2,1 

Joventut i Lleure Infantil 37 8,4  Cultura 85 19,4 

LGTBIQ 1 0,2  Educació 10 2,3 

Polítiques de Gènere 17 3,9  Esports 51 11,6 

Promoció de la Gent Gran 20 4,6  Universitats 16 3,6 

Qualitat Democràtica 5 1,1  TOTAL 439 100 

1.4.2. Percentatge d’aprovació 

 S’han aprovat el 83,3% dels projectes presentats. 

 En cinc àmbits s’ha aprovat el 100% dels projectes presentats. Es tracta d’Estructura 

territorial (45 projectes), LGTBIQ (1 projecte), Promoció de la Gent Gran (20 projectes), 

Qualitat Democràtica (5 projectes) i Foment de l'Emprenedoria i l'Economia Social (6 

projectes). Cal tenir en compte que hi ha un reduït nombre de projectes presentats en 

alguns d’aquests àmbits. 

 Els àmbits amb un percentatge d’aprovació inferior són Serveis Socials amb el 61,1% (13 

projectes presentats), Medi Ambient amb el 61,5% (12 projectes presentats) i Educació 

amb el 66,7% (15 projectes presentats). 

Taula 6. Percentatge d’aprovació dels projectes segons àmbit 

Àmbit % aprovació  Àmbit % aprovació 

Gabinet d’Alcaldia -  Serveis Socials 61,1 

Medi Ambient 61,5  Solidaritat i Cooperació 83,3 

Estructura Territorial 100  Salut i Comunitat 85,7 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 89,5  

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 100 

Ciutadania 85,7  Comerç 90,0 

Joventut i Lleure Infantil 92,5  Cultura 81,0 

LGTBIQ 100  Educació 66,7 

Polítiques de Gènere 89,5  Esports 71,8 

Promoció de la Gent Gran 100  Universitats 94,1 

Qualitat Democràtica 100  TOTAL 83,3 
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1.4.3. Puntuació 

 La puntuació mitjana dels projectes subvencionats és de 7,6 punts. 

 El 32,7% dels projectes aprovats van obtenir una puntuació d’entre 6 i 7, el 56,2% van 

obtenir una puntuació entre 7 i 9, i el 11,1% van obtenir una puntuació superior a 9. 

 Els àmbits amb una mitjana de la puntuació dels projectes subvencionats més alta són 

Gabinet d’Alcaldia (9,2), Cultura (8,6) i LGTBIQ (8,4). 

 Els àmbits amb una mitjana més baixa són Foment de l’Emprenedoria i l’Economia Social 

(6,5), Ciutadania (6,6) i Esports (6,7). 

Taula 7. Mitjana de la puntuació dels projectes subvencionats segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 9,2  Serveis Socials 7,2 

Medi Ambient 7,8  Solidaritat i Cooperació 8,0 

Estructura Territorial 8,2  Salut i Comunitat 6,8 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

7,5 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

6,5 

Ciutadania 6,6  Comerç 7,5 

Joventut i Lleure Infantil 7,0  Cultura 8,6 

LGTBIQ 8,5  Educació 7,4 

Polítiques de Gènere 7,2  Esports 6,7 

Promoció de la Gent Gran 7,6  Universitats 7,8 

Qualitat Democràtica 7,0  TOTAL 7,6 

1.4.4. Import 

 La mitjana aritmètica de l’import atorgat és de 4.329,5€. 

 L’import mínim atorgat ha estat de 100€ (en 3 casos), i l’import màxim ha estat de 

125.000€ (en 1 cas). 

 L’import que s’ha atorgat en més ocasions ha sigut de 1.000€ (37 casos). 

 El 15,6% dels projectes subvencionats han rebut fins a 500€, el 34,5% entre 501€ i 

1.000€, el 32,3% entre 1.001€ i 5.000€, i el 17,6% més de 5.000€. 

 Els àmbits amb una mitjana més elevada de l’import atorgat són Serveis Socials 

(16.224€), Solidaritat i Cooperació (9.798€) i Comerç (8.833€). 

 Els àmbits amb una mitjana més baixa són Ciutadania (600€), Joventut i Lleure Infantil 

(667€) i Promoció de la Gent Gran (815€). 
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Taula 8. Mitjana de l’import atorgat per projecte segons àmbit (en euros) 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 2.078  Serveis Socials 16.224 

Medi Ambient 1.488  Solidaritat i Cooperació 9.798 

Estructura Territorial 4.428  Salut i Comunitat 1.996 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

5.024 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

1.371 

Ciutadania 600  Comerç 8.833 

Joventut i Lleure Infantil 667  Cultura 4.625 

LGTBIQ 1.234  Educació 829 

Polítiques de Gènere 1.110  Esports 2.616 

Promoció de la Gent Gran 815  Universitats 2.099 

Qualitat Democràtica 960  TOTAL 4.329 

1.4.5. Import total dels projectes, import sol·licitat i import atorgat 

 De mitjana, els beneficiaris havien sol·licitat el 44,3% de la despesa total dels projectes 

presentats. 

 Els àmbits amb una mitjana més elevada del percentatge d’import sol·licitat respecte la 

despesa total dels projectes són Educació (61,1%), Medi Ambient (58,3%) i Polítiques de 

Gènere (58,0%). 

 Els àmbits amb un mitjana més baixa són Joventut i Lleure Infantil (24,7%), Foment de 

l'Emprenedoria i l'Economia Social (30,2%) i Comerç (34,2%). 

Taula 9. Mitjana del percentatge de l’import sol·licitat en relació a la despesa total 
del projecte segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 38,3%  Serveis Socials 35,6% 

Medi Ambient 58,3%  Solidaritat i Cooperació 52,1% 

Estructura Territorial 56,2%  Salut i Comunitat 43,9% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

38,2% 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

30,2% 

Ciutadania 43,1%  Comerç 34,2% 

Joventut i Lleure Infantil 24,7%  Cultura 45,8% 

LGTBIQ 41,7%  Educació 61,1% 

Polítiques de Gènere 58,0%  Esports 40,4% 

Promoció de la Gent Gran 39,0%  Universitats 47,9% 

Qualitat Democràtica 53,7%  TOTAL 44,3% 
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 De mitjana, s’ha atorgat el 54,3% de l’import sol·licitat. 

 Els àmbits amb una mitjana més elevada del percentatge d’import atorgat respecte el 

sol·licitat són Solidaritat i Cooperació (77,8%), Medi Ambient (76,1%) i Estructura 

Territorial (64,6%). 

 Els àmbits amb una mitjana més baixa són Esports (27,5%), Ciutadania (39,3%) i 

Capacitats Diverses i Accessibilitat (39,9%). 

Taula 10. Mitjana del percentatge de l’import atorgat en relació al sol·licitat segons 
àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 51,6%  Serveis Socials 47,2% 

Medi Ambient 76,1%  Solidaritat i Cooperació 77,8% 

Estructura Territorial 64,6%  Salut i Comunitat 60,4% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

39,9% 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

41,6% 

Ciutadania 39,3%  Comerç 49,7% 

Joventut i Lleure Infantil 64,4%  Cultura 54,8% 

LGTBIQ 47,4%  Educació 63,9% 

Polítiques de Gènere 46,1%  Esports 27,5% 

Promoció de la Gent Gran 50,7%  Universitats 43,3% 

Qualitat Democràtica 58,6%  TOTAL 54,3% 

 

 De mitjana, l’import atorgat representa el 23,1% de la despesa total dels projectes 

presentats. 

 Els àmbits amb una mitjana més elevada del percentatge de l’import atorgat respecte 

la despesa total dels projectes són Medi Ambient (48,2%), Solidaritat i Cooperació 

(39,3%) i Educació (34,9%) 

 Els àmbits amb una mitjana més baixa són Esports (10,6%), Foment de l'Emprenedoria i 

l'Economia Social (12,9%) i Joventut i Lleure Infantil (13,3%). 
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Taula 11. Mitjana del percentatge de l’import atorgat en relació al pressupost global del 
projecte segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 21,1%  Serveis Socials 17,7% 

Medi Ambient 48,2%  Solidaritat i Cooperació 39,3% 

Estructura Territorial 34,0%  Salut i Comunitat 22,2% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

15,9% 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

12,0% 

Ciutadania 19,1%  Comerç 14,6% 

Joventut i Lleure Infantil 13,3%  Cultura 23,6% 

LGTBIQ 19,8%  Educació 34,9% 

Polítiques de Gènere 21,9%  Esports 10,6% 

Promoció de la Gent Gran 19,8%  Universitats 19,2% 

Qualitat Democràtica 31,1%  TOTAL 23,1% 

1.4.6. 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: 

 El 10,6% de les subvencions concedides superen el 50% dels cost total del projecte. 

o El 8,0% es situen entre el 50,1% i el 75% del cost total del projecte. 

o L’1,6% es situen entre el 75,1% i el 99,9% del cost total del projecte. 

o Al 0,9% 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 7 subvencions renunciades i 15 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 no presentar la justificació, o per fer-ho de 

forma incorrecta o fora de termini. 

 Per àmbits, Cultura i Educació han estat els dos àmbit amb més subvencions 

renunciades, amb 2 casos, i Foment de l’Emprenedoria i l’Economia Social i Educació 

han sigut els àmbits amb més subvencions reintegrades, amb 5 casos. 
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Taula 12. Subvencions renunciades i reintegrades segons àmbit 

Servei Renunciades Reintegrades 

Gabinet d'Alcaldia 0 0 

Medi Ambient 0 0 

Estructura Territorial 0 0 

Capacitats Diverses i Accessibilitat 1 0 

Ciutadania 0 0 

Joventut i Lleure Infantil 1 0 

LGTBIQ 0 0 

Polítiques de Gènere 0 0 

Promoció de la Gent Gran 0 0 

Qualitat Democràtica 0 0 

Serveis Socials 0 0 

Solidaritat i Cooperació 0 4 

Salut i Comunitat 0 0 

Foment de l'Emprenedoria i l'Economia 
Social 

1 5 

Comerç 0 0 

Cultura 2 0 

Educació 2 5 

Esports 0 0 

Universitats 0 1 

TOTAL 7 15 

 

1.6. Subvencions denegades 

 El 16,7% de les sol·licituds han estat denegades.  

 Cap sol·licitud ha estat denegada per manca de pressupost. 

 El 6,3% de les sol·licituds han estat denegades per causes que tenen a veure amb 

l’incompliment de requisits tècnics. Representen el 44,0% del total de denegades. 

 El 7,6% de les sol·licituds han estat denegades per obtenir una puntuació inferior a la 

nota de tall. Representen el 53,3% del total de denegades. 

 El 0,4% 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 2,7% del total de denegades. 
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Gràfic 3. 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 8,0 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (10), Educació (9,5) i Medi 

Ambient (9,1) 

 Els àmbits amb una mitjana inferior són Capacitats Diverses i Accessibilitat (5,5), LGTBIQ 

(5,5), Qualitat Democràtica (6,5) i Universitats (6,5). 

 La puntuació màxima és de 10 (en 20 casos), i la mínima és de 2,5 (en 1 cas). 

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

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 10  Serveis Socials 7,0 

Medi Ambient 9,1  Solidaritat i Cooperació 8,3 

Estructura Territorial 8,5  Salut i Comunitat 7,2 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

5,5 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

8,2 

Ciutadania 8,2  Comerç 8,3 

Joventut i Lleure Infantil 8,7  Cultura 8,2 

LGTBIQ 5,5  Educació 9,5 

Polítiques de Gènere 7,7  Esports 8,4 

Promoció de la Gent Gran 8,5  Universitats 6,5 

Qualitat Democràtica 6,5  TOTAL 8,0 

44,0%

53,3%

2,7%

Requisits tècnics

Puntuació inferior a la nota de tall

Elements de tramitació o procediments
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1.7.2. Valoració dels criteris econòmics 

 La puntuació mitjana dels criteris econòmics és de 2,2 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Medi Ambient (3,1), Cultura (2,9), Gabinet 

d’Alcaldia (2,5), Ciutadania (2,5) i Educació (2,5) 

 Els àmbits amb una mitjana inferior són Universitats (0,7), Capacitats Diverses i 

Accessibilitat (1,4) i Polítiques de Gènere (1,5). 

 La puntuació màxima és de 3,5 (en 4 casos), i la mínima és de 0 (en 9 casos). 

Taula 14. Mitjana de la puntuació dels criteris econòmics de les justificacions dels projectes 
segons àmbit 

Àmbit Mitjana  Àmbit Mitjana 

Gabinet d’Alcaldia 2,5  Serveis Socials 1,8 

Medi Ambient 3,1  Solidaritat i Cooperació 2,3 

Estructura Territorial 2,2  Salut i Comunitat 2,2 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

1,4 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

2,4 

Ciutadania 2,5  Comerç 2,2 

Joventut i Lleure Infantil 2,3  Cultura 2,9 

LGTBIQ -  Educació 2,5 

Polítiques de Gènere 1,5  Esports 2,4 

Promoció de la Gent Gran 1,7  Universitats 0,7 

Qualitat Democràtica 1,8  TOTAL 2,2 

1.7.3. Valoració dels criteris de qualitat 

 La puntuació mitjana dels criteris de qualitat és de 2,7 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (3,5), Promoció de la Gent 

Gran (3,5) i Educació (3,5). 

 Els àmbits amb una mitjana més baixa són Capacitats Diverses i Accessibilitat (1,5), 

Serveis Socials (1,7) i Ciutadania (2,2). 

 La puntuació màxima és de 3,5 (en 79 casos), i la mínima és d’1 (en 9 casos). 
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Taula 15. 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 2,8  Solidaritat i Cooperació 2,8 

Estructura Territorial 3,0  Salut i Comunitat 2,3 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

1,5 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

3,1 

Ciutadania 2,2  Comerç 2,8 

Joventut i Lleure Infantil 3,1  Cultura 2,6 

LGTBIQ -  Educació 3,5 

Polítiques de Gènere 2,9  Esports 2,9 

Promoció de la Gent Gran 3,5  Universitats 2,3 

Qualitat Democràtica 2,4  TOTAL 2,7 

1.7.4. Valoració dels criteris d’impacte i utilitat social 

 La puntuació mitjana dels criteris d’impacte i utilitat social és de 3,1 punts. 

 Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (4), Serveis Socials (3,5), 

Educació (3,5) i Universitat (3,5). 

 Els àmbits amb una mitjana inferior són Qualitat Democràtica (2,4), Capacitats Diverses 

i Accessibilitat (2,6), Salut i Comunitat (2,7) i Cultura (2,7). 

 La puntuació màxima és de 4 (en 66 casos), i la mínima és de 1 (en 5 casos). 

Taula 16. 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 4  Serveis Socials 3,5 

Medi Ambient 3,2  Solidaritat i Cooperació 3,1 

Estructura Territorial 3,3  Salut i Comunitat 2,7 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 

2,6 
 

Foment de l'Emprenedoria i 
l'Economia Social 

2,8 

Ciutadania 3,3  Comerç 3,2 

Joventut i Lleure Infantil 3,3  Cultura 2,7 

LGTBIQ -  Educació 3,5 

Polítiques de Gènere 3,3  Esports 3,1 

Promoció de la Gent Gran 3,4  Universitats 3,5 

Qualitat Democràtica 2,4  TOTAL 3,1 
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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 en 

els 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 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 dels projectes presentats. Tanmateix, mentre que algunes entitats 

presenten dades concretes que permeten avaluar el grau de consecució d’aquests objectius per 

part dels diferents projectes, altres es limiten a afirmar el seu assoliment sense aportar una 

major justificació. En conseqüència, la consecució d’aquests objectius es descriu de forma molt 

genèrica, i no es proporcionen avaluacions específiques que permetin valorar de forma més 

detallada el seu assoliment. 

Un altre aspecte que val la pena incloure en aquest apartat fa referència a les línies de subvenció 

que no s’han desenvolupat, ja sigui per manca de sol·licituds presentades, ja sigui perquè totes 

les sol·licituds han estat denegades. Concretament, quatre línies de subvenció no s’han pogut 

desenvolupar per manca de sol·licituds presentades:  

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

- Ciutadania-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. 

- Comerç-L2: Formació a entitats de comerç. 

- Educació-L3: Socialització de llibres. 

A més, dues línies de subvenció no s’han pogut desenvolupar perquè totes les sol·licituds han 

estat denegades: 

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

d’horts urbans de Terrassa. L’única sol·licitud presentada en aquesta línia ha estat 

denegada per obtenir una puntuació inferior a la nota de tall. 

- Esports-L3: Suport a l’adequació logística d’espais i equipaments per possibilitar la 

realització de les activitats. Les quatre sol·licituds presentades en aquesta línia han estat 

denegades per obtenir una puntuació inferior a la nota de tall. 

Quatre d’aquestes línies tampoc van atorgar cap subvenció durant l’exercici 2017:  

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

d’horts urbans de Terrassa. 

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

3. LA DESVIACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA 

Dels 2.154.025,00€ que es van pressupostar inicialment, se n’han executat 1.909.545,51€. Això 

suposa una disminució de l’11,3%, és a dir, de 244.479,49€ respecte la despesa prevista. 

Caldria especificar que en 5 dels 19 àmbits no s’ha produït una desviació de la despesa prevista 

inicialment en els pressupostos municipals. Es tracta de Medi Ambient, Estructura Territorial, 

Polítiques de Gènere, Promoció de la Gent Gran, i Qualitat Democràtica. 

En 3 àmbits s’ha realitzat una despesa superior a la prevista. L’àmbit amb una despesa més 

elevada respecte la prevista és Capacitats Diverses i Accessibilitat, amb 56.975,00€ més de 

despesa. Aquesta diferència representa una augment del 200,4% de la despesa respecte el que 

estava previst inicialment. Aquest augment s’ha finançat a través de la partida pressupostària 

de Serveis Socials, la qual ha comptat amb una despesa executada 105.070,00€ inferior a la 

pressupostada. 

En 11 àmbits s’ha comptat amb una despesa inferior a la prevista. L’àmbit amb una disminució 

més gran de la despesa executada respecte la prevista és Solidaritat i Cooperació, amb 

109.079,00€ menys de despesa. En termes relatius, la disminució més gran de la despesa 

executada respecta la prevista s’ha donat en l’àmbit d’Emprenedoria i Economia Social, en la 

qual s’ha disminuït un 58,9%. Aquesta disminució s’explica per la denegació d’una subvenció a 

una entitat per no haver presentar la justificació en temps i forma, i per la reducció de la 

subvenció a una entitat per canvis en les activitats previstes al pla inicial. Altres motius de 

disminució de la despesa prevista inclouen la subvenció d’alguns projectes mitjançant conveni, 

la justificació parcial de les subvencions per part de les entitats, la manca de sol·licituds 

presentades en una determinada àrea, o la renúncia per part de les entitats de subvencions 

atorgades. 

6 línies de subvenció no s’han desenvolupat, ja sigui per manca de sol·licituds (en 4 casos), ja 

sigui perquè totes les sol·licituds han estat denegades (en 2 casos). 
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Taula 17. Desviació de la despesa prevista per àmbits (en euros) 

Àmbit Pressupost 
Despesa 

executada 
Diferència 

Disminució/ 
Augment (%) 

Gabinet d’Alcaldia 29.750,00 18.700,00 -11.050,00 -37,1% 

Medi Ambient 11.900,00 11.900,00 0,00 0,0% 

Estructura Territorial 199.300,00 199.267,40 -32,60 0,0% 

Capacitats Diverses i 
Accessibilitat 28.425,00 85.400,00 56.975,00 200,4% 

Ciutadania 8.100,00 3.600,00 -4.500,00 -55,6% 

Joventut 44.200,00 24.694,00 -19.506,00 -44,1% 

LGTBIQ 1.700,00 1.233,50 -466,50 -27,4% 

Polítiques de Gènere 18.865,00 18.865,00 0,00 0,0% 

Promoció de la Gent Gran 16.300,00 16.300,00 0,00 0,0% 

Qualitat Democràtica 4.800,00 4.800,00 0,00 0,0% 

Serveis Socials 462.000,00 356.930,00 -105.070,00 -22,7% 

Solidaritat i Cooperació 550.001,00 440.922,00 -109.079,00 -19,8% 

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

Emprenedoria i Economia 
Social 20.000,00 8.227,00 -11.773,00 -58,9% 

Comerç 90.931,00 79.500,00 -11.431,00 -12,6% 

Cultura 419.700,00 388.480,00 -31.220,00 -7,4% 

Educació 12.100,00 8.846,61 -3.253,39 -26,9% 

Esports 127.873,00 133.400,00 5.527,00 4,3% 

Universitat 33.185,00 33.585,00 400,00 1,2% 

TOTAL 2.154.025,00 1.909.545,51 -244.479,49 -11,3% 

4. INDICADORS QUANTITATIUS I QUALITATIUS 

En aquest apartat es valoren els projectes subvencionats a partir de les memòries de justificació, 

tenint en compte tres indicadors: 

- 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’han beneficiat del 

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

Com hem comentat anteriorment, la puntuació mitjana de les memòries de justificació és de 

8,0 punts sobre 10. Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia (10), Educació 

(9,5) i Medi Ambient (9,1), i els àmbits amb una mitjana més baixa són Capacitats Diverses i 

Accessibilitat (5,5), LGTBIQ (5,5), Qualitat Democràtica (6,5) i Universitats (6,5). 

Pel que fa a la seva valoració qualitativa, en relació als criteris econòmics es considera que la 

major part dels projectes s’han realitzat segons el pressupost que van presentar en la 
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sol·licitud i que han justificat l’import de la subvenció atorgada a través de les factures 

justificatives o compte justificatiu. En alguns casos, tanmateix, s’ha hagut de realitzar una 

reformulació del projecte presentat a la sol·licitud per tal d’ajustar-lo a la subvenció atorgada. 

Per altra banda, un nombre elevat de Serveis constata que els impactes econòmics en 

l’àmbit/entorn són difícilment avaluables, i no es presenten indicadors específics per dur a 

terme aquesta avaluació. 

Pel que fa als criteris de qualitat, la majoria de Serveis 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 els resultats de les avaluacions internes de les activitats, o es presenten 

de forma molt breu i generalista. Per contra, sovint es realitza aquesta valoració a partir del 

vincle directe i el coneixement del Servei sobre les entitats. En aquest sentit, es considera que 

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

definits; seria recomanable adoptar noves mesures, com per exemple aportar una plantilla amb 

aquells indicadors que les entitats haurien d’emplenar. Altres Serveis indiquen directament que 

no han pogut avaluar aquest criteri, i no presenten informació al respecte. 

Finalment, en relació als criteris d’impacte i utilitat social, en termes generals es valora de forma 

molt positiva el grau de participació a les activitats subvencionades. 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. Així mateix, es valora que a part del nombre de 

persones beneficiàries, caldria recollir la durada d’aquesta participació per tal de que aquesta 

informació fos significativa. Per altra banda, es considera que la majoria de projectes 

subvencionats constitueixen projectes consolidats en el territori, tot i que no sempre ha sigut 

fàcil avaluar de forma objectiva el seu grau de consolidació. 

5. IMPACTES SOCIALS 

En aquest apartat es recullen els impactes socials dels projectes subvencionats. En termes 

generals, es fa una valoració positiva dels impactes socials aconseguits a través de les 

subvencions. Tanmateix, la majoria de Serveis realitzen una valoració genèrica d’aquests 

impactes en funció de diferents indicadors, però no defineixen un criteri únic sobre com 

avaluar-lo. Tenint en compte que un dels criteris de valoració de les justificacions és “impacte i 

utilitat social”, mesurat a partir de les persones que han participat o s’han beneficiat del projecte 

i del grau de consolidació del projecte o dels seus resultats, un nombre considerable de Serveis 

han desenvolupat aquest apartat a partir dels resultats obtinguts per les entitats en aquest 

criteri de valoració. Com hem vist anteriorment, la puntuació mitjana dels criteris d’impacte i 

utilitat social és de 3,1 punts sobre 4. Els àmbits amb una mitjana més alta són Gabinet d’Alcaldia 

(4), Serveis Socials (3,5), Educació (3,5) i Universitat (3,5), i els àmbits amb una mitjana més baixa 

són Qualitat Democràtica (2,4), Capacitats Diverses i Accessibilitat (2,6), Salut i Comunitat (2,7) 

i Cultura (2,7). 

Altres Serveis introdueixen nous indicadors a l’hora d’avaluar l’impacte social de les subvencions 

atorgades. Aquest indicadors incorporen:  
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- Els efectes sobre la població destinatària i el conjunt de la ciutat en general, expressat 

de forma genèrica. 

- La consecució dels objectius establerts. 

- El nombre de subvencions atorgades. 

- La puntuació total obtinguda en el procés de valoració de les sol·licituds de subvenció. 

- La mesura en què les subvencions atorgades donen resposta a necessitats no cobertes 

o insuficientment cobertes. 

- El fet de tractar-se de projectes amb caràcter social o solidari. 

- La qualitat del projecte, expressat de forma genèrica. 

Així mateix, alguns Serveis realitzen una valoració més qualitativa dels impacte socials a partir 

de l’observació realitzada en l’assistència a les activitats organitzades per les entitats per part 

dels tècnics del territori. 

Finalment, cal destacar que, en termes generals, no es disposa d’indicadors clars per mesurar 

l’impacte social dels projectes subvencionats. Els indicadors utilitzats per la majoria de serveis 

són rellevants per realitzar el seguiment de la implementació de les línies de subvenció, però no 

serveixen per quantificar estrictament l’impacte social. En aquest sentit, un últim grup de Serveis 

indiquen que no ha sigut possible avaluar els impactes socials dels projectes subvencionats amb 

els criteris generals establerts, i no es presenta informació al respecte. 

6. CONCLUSIONS O VALORACIÓ GLOBAL 

En aquest apartat es presenten les principals conclusions i valoracions globals realitzades pels 

Serveis de l’Ajuntament participants a la Convocatòria. En termes generals, es fa una valoració 

global positiva de la Convocatòria. Per elaborar aquesta afirmació, els diferents serveis es basen 

en la rellevància de les línies de subvenció i dels projectes subvencionats, en l’adequació dels 

projectes a les línies de subvenció i als eixos estratègics establerts, en el grau d’acompliment 

dels objectius prèviament fixats, en l’adequació dels projectes al pressupost presentat, en el 

grau de consolidació dels projectes, en la puntuació obtinguda en la valoració de les sol·licituds 

de subvenció, en la implicació dels membres de l’entitat en la implementació dels projectes, o 

en el nombre de persones destinatàries. 

Més enllà d’aquesta valoració general positiva, els Serveis destaquen un altre conjunt d’aspectes 

que caldria millorar de cara a futures convocatòries. Aquests aspectes fan referència al 

pressupost destinat a les diferents línies de subvenció, a les tasques de seguiment dels projectes 

realitzades pels Serveis i a les dificultats identificades en aquest procés, o als possibles motius 

pels quals no s’ha presentat cap projecte a algunes de les línies de subvenció. 

En relació al pressupost destinat a les línies de subvenció, des del Servei de Joventut i Lleure 

Infantil consideren que la línia de “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. Des del Servei de Qualitat Democràtica, per la seva banda, 

destaquen que la dotació pressupostària limita la capacitat d’oferir a les entitats recursos 
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econòmics per realitzar projectes d’iniciatives pròpies que complementin la competència 

municipal. Finalment, des del Servei de Capacitats Diverses argumenten que caldria crear una 

línia de subvenció, acompanyada d’una aportació pressupostària específica, destinada a 

finançar projectes orientats a la supressió de barreres. D’aquesta manera es posaria en valor 

aquesta línia d’actuació i permetria que les entitats sol·licitants ho visquessin com un ajut 

significatiu. 

Pel que fa a les tasques de seguiment dels projectes, des del Servei de Joventut i Lleure Infantil 

es remarca el benefici que suposa la gestió d’aquestes subvencions per part del propi Servei, ja 

que genera moltes interaccions amb les entitats i reforça el seu vincle i les tasques 

d’assessorament, difusió i seguiment de les activitats. Així mateix, el Servei d’Emprenedoria i 

Economia Social destaca que, de cara a l’any 2019, s’està duent a terme un seguiment més 

directe dels projectes, amb comunicació constant amb les entitats per tal d’acompanyar-les en 

l’execució de les activitats, resoldre dubtes de possibles reformulacions, així com en les 

justificacions finals de les mateixes. 

En aquesta línia, també es mencionen les principals dificultats identificades a l’hora de fer 

aquest seguiment. Des dels Serveis de Medi Ambient, Serveis Socials i Salut i Comunitat, 

consideren que és difícil valorar el grau d’assoliment dels objectius fixats (tant en el Pla 

Estratègic com en el propi projecte), així com els impactes de cada projecte. Això té a veure 

amb la diferent naturalesa de les entitats que sol·liciten subvencions i dels projectes executats, 

així com amb les dificultats identificades per part d’aquestes entitats a l’hora de definir objectius 

concrets i quantificables. En aquest línia, consideren que les entitats han de millorar en relació 

als processos d’avaluació dels resultats obtinguts, així com dels instruments que utilitzen per 

fer-ho, i perceben diferències importants entre les entitats que estan professionalitzades i les 

que no. 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. 

En relació a les línies de subvenció que no han comptat amb cap subvenció sol·licitada, des del 

Servei de Ciutadania s’apunta la necessitat de revisió de la redacció de l’enunciat i de la 

descripció dels criteris específics d’algunes línies de subvenció (la qual cosa pot provocar que 

presentin els seus projectes en el marc d’una altra línia de subvenció). També plantegen la 

possibilitat de que no hi hagi cap iniciativa que respongui al seu objecte, per la qual cosa 

plantegen la necessitat de replantejar la línia de subvenció. Per la seva banda, des del Servei de 

Comerç es considera que cap entitat ha sol·licitat una subvenció per la línia de” Formació a 

entitats de comerç” perquè no disposen de mitjans per oferir accions formatives i perquè des 

del Servei de Qualitat Democràtica i altres ens s’ofereixen periòdicament accions de formació 

dirigides a entitats. 

Finalment, val la pena destacar que el Servei d’Educació, en relació a la línia de “Promoció i 

foment de la convivència positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats diferents”, 

consideren que la majoria d’entitats no presenten les memòries justificatives i, en conseqüència, 

no se’ls arriba a atorgar l’import assignat. Per altra banda, destaquen que aquesta línia de 

subvenció hauria d’anar dirigida únicament a AFA, i que per tant, caldria redefinir els criteris 
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específics per no generar confusions a altres entitats. Així mateix, el Servei d’Educació valora 

deixar de convocar la línia de “Socialització de llibres”, que no ha rebut cap sol·licitud, per tal 

d’afavorir accions i activitats impulsades per les AMPA i els centres educatius. 

7. SUGGERIMENTS PER A L’ELABORACIÓ DEL SEGÜENT PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS 

Els Serveis de l’Ajuntament de Terrassa han realitzat un conjunt de propostes per a l’elaboració 

del Pla Estratègic de Subvencions que ha de substituir el PES 2017-2019. Aquest suggeriments 

fan referència a diferents aspectes: a) les línies de subvenció i la seva assignació pressupostària; 

b) els criteris de valoració de les sol·licituds; c) la documentació de sol·licitud i justificació de les 

subvencions; i d) els suport a les entitats. Només els aspectes relacionats amb les línies de 

subvenció i les assignacions pressupostàries fan referència estrictament al PES. Tanmateix, a 

continuació abordarem aquest conjunt de qüestions en tant que propostes de millora dels 

diferents Serveis en relació a la gestió de les Convocatòries.  

Així mateix, 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 2019. 

7.1. Línies de subvenció i assignacions pressupostàries 

En relació a les línies de subvenció, un primer grup de propostes fan referència a la reformulació 

de l’enunciat per tal d’incorporar en major mesura els objectius i orientar millor les 

sol·licituds. En aquesta línia es manifesta el Servei d’Estructura Territorial, de Ciutadania, de 

Polítiques de Gènere i de Qualitat Democràtica. Per la seva banda, el Servei de Joventut i Lleure 

Infantil proposa separar la línia de Beques per a la formació d’educadors i educadores en el 

lleure de la resta de línies de subvenció, ja que no es tracta d’un projecte o activitat amb un 

pressupost i uns terminis d’execució, el seu atorgament depèn de criteris diferents als establerts 

a les Bases, i no s’atorguen a entitats, sinó a persones físiques.  

Un altre grup de propostes fan referència a la creació de noves línies de subvenció, amb la seva 

assignació pressupostària corresponent. El Servei de Capacitats Diverses proposa la creació 

d’una línia de subvenció específica per a la supressió de barreres en l’organització d’actes 

públics adreçada al conjunt d’entitats de la ciutat, el Servei de Serveis Socials proposa crear una 

línia de subvenció de “alimentació i sostre fràgil”, i el Servei d’Emprenedoria i Economia Social 

proposa valorar la possibilitat d’incorporar subvencions destinades a empreses d’economia 

social i projectes d’emprenedoria. 

Així mateix, els Serveis d’Estructura Territorial i Qualitat Democràtica destaquen la necessitat 

d’incrementar les partides pressupostàries de determinades línies de subvenció per tal 

d’assolir, en major mesura, els objectius establerts en la convocatòries de subvencions.  
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7.2. Criteris de valoració 

Un gran nombre de Serveis proposta realitzar modificacions en els criteris de valoració de les 

sol·licituds de subvenció, la qual cosa hauria de repercutir en les Bases i Convocatòria. Els Serveis 

d’Estructura Territorial, Ciutadania i Salut proposen modificar els criteris específics de les seves 

línies de subvenció per tal d’ajustar-los en major mesura als objectiu establerts, a la realitat dels 

projectes que es presenten, o per evitar duplicacions amb els criteris generals. 

Per la seva banda, els Serveis de Joventut i Lleure Infantil i LGTBI proposes augmentar la 

puntuació destinada als criteris específics (propis de cada línia de subvenció), en detriment dels 

criteris generals. Així mateix, el Servei de Joventut i Lleure Infantil manifesta que caldria definir 

més detalladament com s’ha de valorar cada un dels criteris i establir clarament la distribució 

de punts de cada un dels criteris a través d’indicadors específics.  

El Servei de LGTBI proposa que –tenint en compte que la valoració dels criteris generals fan 

referència a l’entitat i que una mateixa entitat pot sol·licitar subvencions a més d’un àmbit–, la 

valoració dels criteris generals es realitzi de forma centralitzada, i no des de cada Servei com 

fins ara. Això permetria aportar una major objectivitat a aquesta valoració i evitar que diferents 

Serveis valorin de forma diferenciada els criteris generals d’una mateixa entitat. 

7.3. Documentació de sol·licitud i justificació de les subvencions 

Un nombre significatiu de les propostes de millora de cara a futures Bases i Convocatòries de 

subvencions fa referència a la modificació de determinats apartats del formulari de sol·licitud i 

la memòria justificativa. Pel que fa al formulari de sol·licitud, els Servei d’Estructura Territorial, 

de Joventut i Lleure Infantil, i d’Emprenedoria i Economia Social proposen ajustar en major 

mesura la informació sol·licitada als criteris de valoració de les subvencions per tal de 

concretar més les puntuacions. Entre els aspectes que caldria incloure o modificar es fa 

referència a la valoració de l’organització interna, a la metodologia d’avaluació, a la concreció 

d’indicadors d’avaluació, a la descripció dels projectes desenvolupats (indicar que cada un 

correspon a una puntuació de 0,5), i a la participació en xarxes locals. 

En relació a la memòria justificativa, es proposa incloure les dades de participació total als 

projectes desagregades per sexe (no només les dades de participació a les activitats), la 

valoració dels objectius específics definits al formulari, i una graella per recollir els resultats 

dels indicadors del projecte. Per la seva banda, el Servei de Medi Ambient proposa diferenciar 

la documentació requerida a les diferents entitats en funció de la quantitat econòmica 

atorgada a les subvencions, establint un model simplificat per a les que reben imports inferiors 

i un model complet per a les que reben imports superiors. 

7.4. Suport a les entitats 

Un últim grup de propostes fa referència a proporcionar un major suport a les entitats al llarg 

del procés de sol·licitud i justificació de les subvencions. Els Serveis de Medi Ambient, Serveis 

Socials i Salut proposen fer formació especifica a les entitats sobre el sistema de valoració dels 

projectes per tal de clarificar els aspectes que s’avaluaran en els criteris generals i específics, 

així com en els criteris de la valoració posterior. Des del Servei de Gent Gran es planteja la 
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possibilitat d’oferir tallers sobre comptabilitat, i es considera que s’haurien de facilitar espais i 

eines per dur a terme les gestions amb l’administració. Des del Servei de Salut es considera que 

s’haurien d’impulsar actuacions per facilitar que les entitats identifiquin correctament la línia 

de subvenció a la que han de presentar les sol·licituds. Finalment, es proposa facilitar un espai 

individualitzat de resolució de dubtes per a les entitats. 

PRINCIPALS ASPECTES A DESTACAR 

Al llarg del present informe hem realitzat un seguiment de les principals dades d’execució de les 

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

social, i de les Subvencions adreçades a l'execució de projectes de cooperació al 

desenvolupament. Aquestes subvencions representen, conjuntament, el 77,3% dels projectes 

subvencionats i el 40,9% de l’import atorgat en el conjunt de subvencions i ajuts públics que 

atorga l’Ajuntament de Terrassa. També hem analitzat el conjunt d’Informes de Seguiment, 

Control i Avaluació elaborades per la Comissió d’Avaluació corresponent. 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. 

Aquest procés d’avaluació ha comptat amb una sèrie de limitacions que val la pena destacar. 

L’Ordenança de les bases generals reguladores de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, 

publicades al BOPB el 3 de maig de 2017, estableix, en la Base 24, que tots els projectes i/o 

activitats subvencionats, independentment de quina sigui la seva forma de concessió, hauran 

de ser valorats posteriorment. Així mateix, especifica que els criteris per a la valoració posterior 

dels projectes i/o activitats seran de tres tipus: econòmica, de qualitat, i d'impacte i utilitat 

social, i que es ponderaran a les Bases de subvencions. Del conjunt d’Informes de Seguiment, 

Control i Avaluació analitzats es desprèn que aquests indicadors no s’han pogut avaluar de 

forma homogènia en totes de línies de subvenció. Per una banda, alguns indicadors no s’han 

pogut avaluar donat que són difícilment mesurables i no es presenta informació al respecte en 

les memòries de justificació. En aquest sentit, es considera que alguns indicadors no són prou 

concrets o no estan prou clars, i que s’hauria d’impulsar un procés de replantejament per tal de 

definir-los de forma objectiva i quantificable. Per altra banda, s’hauria de modificar el model de 

la memòria justificativa per tal d’incorporar de forma comprensible per les entitats el conjunt 

de dades que defineixen aquests indicadors. 

Una segona limitació fa referència a la duplicitat de les línies de subvenció en relació als eixos 

estratègics del PES 2017-2019. L’avaluació del PES hauria d’incorporar l’anàlisi d’aquests cinc 

eixos estratègics en relació a les diferents línies de subvenció. Això permetria avaluar l’acció de 

foment de subvencions de l’Ajuntament a través del desplegament dels diferents eixos i línies 

de subvenció tenint en compte, entre d’altres coses, l’import de les subvencions atorgades, el 
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nombre de projectes i/o activitats presentats i la seva resolució, la puntuació obtinguda en la 

seva valoració, el motius de denegació de les subvencions, etc. Tanmateix, no s’ha pogut 

realitzar aquesta avaluació ja que hi ha línies de subvenció que es troben incorporades en 

diversos eixos. Així mateix, cal remarcar que s’identifica una desproporció en quant als 

objectius i les línies estratègiques de l’eix 1 en relació als altres quatre. Això provoca que l’eix 

1 –format per 12 objectius i 34 línies de subvenció– esdevingui a la pràctica un eix heterogeni i 

de baixa operativitat, la qual cosa dificulta la seva avaluació i seguiment. 

En un altre ordre de coses, val la pena destacar que 6 línies de subvenció que no s’han pogut 

desenvolupar, ja sigui perquè no han rebut cap sol·licitud, ja sigui perquè totes les sol·licituds 

han estat denegades. A més, 4 d’aquests línies de subvenció ja no havien atorgat cap subvenció 

durant l’exercici 2017. Considerem que caldria plantejar-se la necessitat d’eliminar aquestes 

línies de subvenció, o bé substituir-les per altres línies que contribueixen en major mesura a la 

consecució dels objectius estratègics establerts. A més, s’ha identificat la necessitat de 

reformular l’enunciat d’algunes línies de subvenció per tal de reflectir en major mesura els 

objectius perseguits i orientar millor les sol·licituds. 

Finalment, l’anàlisi realitzat posa sobre la taula la necessitat de revisar els criteris específics per 

a la valoració de les sol·licituds de subvenció. A diferència dels criteris generals, els quals es 

troben definits en la Guia per a la presentació de sol·licituds de subvenció per projectes, activitats 

i serveis, elaborada per l’Ajuntament de Terrassa, els criteris específics s’estableixen des de cada 

Servei i apareixen recollits a les Fitxes de les línies específiques. Tanmateix, aquests criteris 

específics estan descrits de forma genèrica i presenten algunes imprecisions. Es proposa 

modificar el redactat d’alguns criteris específics per tal d’ajustar-los en major mesura als 

objectiu establerts, a la realitat dels projectes que es presenten, o per evitar duplicacions amb 

els criteris generals. 
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ANNEXOS 

Annex 1. Subvencions de concessió directa 

ENTITAT BENEFICIÀRIA OBJECTE/PROJECTE MODALITAT IMPORT 

Subvenció directa Associació Confraria Mascarada Organització Carnestoltes  - 30.000,00 

Subvenció directa Associació Cultural Amics Sant Antoni Abat Organització Rua tres Tombs  - 5.000,00 

Subvenció Directa Amics de les Arts i Joventuts Musicals Organització Festival de Jazz 2019  - 90.000,00 

Conveni amb l'Associació Coordinadora Capaç -  - 800,00 

Subvenció escola França  -  - 973,45 

Subvenció directa Consell Esportiu Vallès Occidental -  - 145.000,00 

Subvenció Club Natació Millora equipaments  - 174.000,00 

Subvenció  directa CD Terrassa Hockey  Millora equipaments  - 42.000,00 

Subvenció directa Atlètic Terrassa  Millora equipaments  - 42.000,00 

Subvenció directa Club Egara  Millora equipaments  - 42.000,00 

Subvenció Directa Terrassa Olímpica -  - 6.000,00 

Conveni Acondicionamiento Terrassense -  - 65.000,00 

Conveni cambra oficial i CECOT -  - 12.000,00 

Conveni col·laboració amb Agrupació Defensa Forestal de Terrassa -  - 12.260,00 

Subvenció directa ACNUR -  - 12.000,00 

Subvenció Farmaceutics mundi -  - 12.000,00 

Conveni amb Escodi  
Potenciació del Campus 
Universitari 

 - 32.823,00 

Subvenció Directa Centre Cultural  Temporada de Dansa  - - 

Concessió Centre Esplai Can Parellada directa per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 11.000,00 

Concessió Joves La Fàbrica Can Tusell directa per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 6.500,00 

Concessió directa Grup Esplai la Fàbrica Can Tusell per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 16.883,33 

Concessió directa Esplai Tremola per al projecte socioeducatiu esplais 
diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 11.666,67 

Concessió directa Centre de Lleure Tu Tries per al projecte socioeducatiu 
esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 4.446,67 

Concessió directa Centre Parroquial Sant Cristòfol per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 18.483,33 

Concessió directa INSOC-Centre Esplai Guadalhorce per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 14.916,67 

Concessió directa Associació Educativa Can Palet per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 1r trimestre Directa 11.166,67 

Subvenció directa situació excepcional esplais diaris. 2n trimestre 3 
entitats 

 Esplais Diaris 2n trimestre Directa 41.398,33 

Subvenció directa situació excepcional esplais diaris. 2n trimestre 3 
entitats 

 Esplais Diaris 2n trimestre Directa 22.113,13 

Concessió Joves La Fàbrica Can Tusell directa per al projecte 
socioeducatiu esplais diaris 

 Esplais Diaris 2n trimestre Directa 6.500,00 

Conveni de col·laboració amb Càritas 
Projectes de Serveis Socials i 
Ciutadania 

Conveni 21.000,00 

Conveni PRODIS Transport adaptat 
Nominativa 
pressupost 

42.680,00 

Conveni Centre Normalització Lingüística Acolliment lingüístic Conveni 16.680,00 

Conveni Marc Creu Roja - Addenda 2018 Punt de Trobada Conveni 109.000,00 

Conveni Marc Creu Roja - Addenda 2018 El Rebost Conveni 118.776,00 

Conveni Marc Creu Roja - Addenda 2019 Suport a persones grans 
Nominativa 
Pressupost 12.975,00 

Conveni Marc Creu Roja - Addenda 2020 Necessitats bàsiques Conveni 276.669,84 

Conveni Marc Creu Roja - Addenda 2021 Convivència i Drets Humans Conveni 44.700,00 
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Annex 2. Subvencions per dur a terme els Casals d'Estiu per part de les entitats de lleure educatiu de la ciutat que formen part de la 

Comissió de Casals 

CIF ENTITAT 
NOM 

ACTIVITAT/PROJECTE 
PRESSUPOST 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
ATORGAT 

CRITERIS 
ECONÒMICS 

CRITERIS DE 
QUALITAT 

CRITERIS D’IMPACTE 
SOCIAL 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

G08931974 
MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE 
CATALUNYA  
(AEG TORRENT DE LES BRUIXES) 

CASALS D'ESTIU 49.204,90 7.000,00 8.265,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59816868 CE EL TABAL CASALS D'ESTIU 26.741,96 2.541,00 3.054,00 1 4,25 3,5 8,75 

R0800436H GC CA N'ANGLADA 
CASALS D'ESTIU  
5 SETMANES  
(AGUSTI BARTRA) 

41.881,50 6.646,00 6.804,00 1 4,25 3,5 8,75 

R0800436H GC CA N'ANGLADA CASALS D'ESTIU - JOVES 11.851,00 4.115,00 4.155,00 1 4,25 3,5 8,75 

R0800436H GC CA N'ANGLADA 
CASALS D'ESTIU  
3 SETMANES (LOCAL) 

20.394,00 2.599,00 2.927,00 1 4,25 3,5 8,75 

R0800436H GC CA N'ANGLADA 
CASALS D'ESTIU  
POLIESPORTIU 

- 2.599,00 0,00         

G62882667 CE TREMOLA CASALS D'ESTIU 47.849,00 10.000,00 9.893,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59143115 CENTRE D'ESPLAI CAN PARELLADA CASALS D'ESTIU 20.030,00 5.916,00 5.761,00 1 4,25 3,5 8,75 

G65050957 AE CAN PALET 
CASALS D'ESTIU   
4 SETMANES (P.SALVANS) 

20.719,00 4.376,00 6.178,00 1 4,25 3,5 8,75 

G65050957 AE CAN PALET 
CASALS D'ESTIU  
5 SETMANES (LOCAL) 

27.841,00 6.966,00 6.249,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59444281 INSOC-CENTRE ESPLAI GUADALHORCE CASALS D'ESTIU 31.623,00 6.016,00 7.383,00 1 4,25 3,5 8,75 

R5800291F 
PARRÒQUIA SAGRADA FAMÍLIA  
(CE LA LLAR) 

CASALS D'ESTIU 12.134,29 1.813,00 1.977,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59504076 CE BONAIRE CASALS D'ESTIU 31.532,16 6.056,00 8.215,00 1 4,25 3,5 8,75 

Q2866001G CREU ROJA TERRASSA CASALS D'ESTIU 17.876,00 4.975,00 5.766,00 1 4,25 3,5 8,75 

G65367492 ESPLAI LA FERA DE POBLENOU CASALS D'ESTIU 26.057,00 4.376,00   5.974,00   1 4,25 3,5 8,75 

G65895179 AJ FARFALLA CASALS D'ESTIU 18.079,00 4.255,00 6.017,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59899260 GRUP D'ESPLAI LA FÀBRICA DE CAN TUSELL CASALS D'ESTIU 27.462,67 7.585,00 7.211,00 1 4,25 3,5 8,75 

G59671800 CE CA N'AURELL CASALS D'ESTIU 31.638,00 4.290,00 4.290,00 1 4,25 3,5 8,75 

G60327152 CLL ELS GLOBUS CASALS D'ESTIU 52.572,62 32.000,00 32.501,00 1 4,25 3,5 8,75 

G65924631 CENTRE DE LLEURE TU TRIES CASALS D'ESTIU 63.073,00 39.728,00 39.728,00 1 4,25 3,5 8,75 
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Annex 3. Subvencions adreçades a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre 

CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST IMPORT SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 
CRITERIS 

GENERALS 
CRITERIS 

ESPECÍFICS 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

G58822461 SOCIETAT CORAL JOVENTUT TERRASSENCA Climatització sala d'actes 5.725,00 3.000,00 3.000,00 6,00 1,00 7,00 

G59350264 A.V. CA N'ANGLADA Pintar porta garatge 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G62535257 
FUNDACIO PRIV. INSTITUT INDUSTRIAL I 
COMERCIAL 

Obres Millora Edifici Institucional CECOT 58.726,91 30.000,00 14.343,07 3,00 3,00 6,00 

G58117847 AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS 
Diverses obres d'accessibilitat, seguretat i 
millora energètica 

53.764,95 30.000,00 26.173,86 6,00 4,00 10,00 

G08360463 CLUB NATACIO TERRASSA Millora d'eficiència energètica motor piscines 39.559,35 29.669,51 15.652,48 5,00 1,00 6,00 

G60594991 ALTERNATIVA 3 FILLS DEL CAFE Adequació i millora sala formacions i oficina 31.521,81 23.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G60642287 
STAS TARAT CLUB DE ROL, SIMULACIÓ I 
ESTRATÈGIA 

Reforma i adequació del local 2.928,48 2.049,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

G64685274 FUNDACIO PRIVADA GOEL Millores edifici 49.412,88 30.000,00 11.731,65 5,17 3,00 8,17 

G58168725 CASAL DE SANT PERE 
Millora instal·lació aigua i accessibilitat de la 
pista 

59.897,31 30.000,00 25.586,72 5,70 4,00 9,70 

G65532418 A. CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBILITAT 
Adequació del local i implantació de comerç 
l'Egarenca 

22.899,00 17.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G60784527 
ASSOC. CATALANA SENEGALESOS VALLÈS 
OCCIDENTAL 

Canvi instal·lació elèctrica i cuina nova 14.654,00 10.990,00 5.069,95 4,25 2,00 6,25 

R0800684C RESIDENCIA SEÑORAS SAN JOSÉ EN TARRASSA Canvi sis finestres Residencia 63.343,50 30.000,00 0,00 2,37 2,00 4,37 

G66294919 CLUB HANDBOL ÈGARA Millorar instal·lacions esportives 58.173,32 30.000,00 9.165,93 3,75 3,00 6,75 

G58049016 FUNDACIO PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS 
Obres del Condicionament Terrassenc per 
accessibilitat i seguretat del projecte Teixidors 

163.724,00 30.000,00 19.862,68 4,03 3,50 7,53 

G60941861 
PRODISCAPACITATS FUNDACIO PRIVADA 
TERRASSENCA 

Millora accessibilitat Llar-Residència Can 
Tusell 1 

21.932,42 16.400,00 12.095,23 4,86 3,50 8,36 

F64422207 E I  L'EINA SCCL Adequació accessibilitat 9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G08555922 CENTRE CULTURAL EL SOCIAL 
Rehabilitar tota la zona de vestuaris de 
l'esbart 

29.959,60 22.000,00 15.805,52 6,00 2,00 8,00 

G58576570 CP SAN CRISTÓBAL 
Millora i adequació del Camp Municipal de Ca 
n'Anglada 

39.805,87 29.854,40 7.231,30 3,75 2,50 6,25 

G60327152 CLUB DE LLEURE ELS GLOBUS Millora espais 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST IMPORT SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 
CRITERIS 

GENERALS 
CRITERIS 

ESPECÍFICS 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

G61601506 CENTRE JUVENIL LES ARENES Millores local Centre Juvenil Les Arenes 30.000,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G60651007 ASSOC. JUVENIL SARAU DE TERRASSA Millora de les instal·lacions de l'associació 5.578,10 4.383,55 2.379,98 4,47 2,00 6,47 

G58334525 AS. COLLA CASTELLERA MINYONS DE TERRASSA Substitució de la lluminària del local 3.205,14 2.403,85 1.479,54 6,00 1,00 7,00 

G60739687 
ASSOC. D'INTERVENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES 
D'EGARA (AIDE) 

Adequació instal·lacions contra incendis 17.513,80 12.259,66 7.437,88 4,44 2,00 6,44 

G08388274 C.D. TERRASSA HOCKEY Adequació detecció incendis 12.202,85 12.202,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

G65190431 ASSOC. SOCIOCULTURAL CIRC TUB D'ASSAIG 
Millora de l'acessibilitat al local de Tub 
d'assaig 

16.802,00 16.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G58766197 CASTELLERS DE TERRASSA 
Projecte adequació del local a la normativa 
existent 

43.979,50 30.000,00 22.984,19 6,00 4,00 10,00 
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Annex 4. Subvencions destinades a activitats d'acció socioeducativa 

LÍNIA CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 

TOTAL 
CRITERIS 

GENERALS 

TOTAL                    
CRITERIS 

ESPECÍFICS 

PUNTUACI
Ó TOTAL 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G59444281 
INSOC-CENTRE ESPLAI 
GUADALHORCE 

Projecte Despertador INSOC-CEG 
2018-2019 

9608,3 9242,3 8932,87 3,75 2,25 6 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G59899260 
GRUP D ESPLAI LA FABRICA 
DE CAN TUSELL 

Despertador 2018-2019 9900,87 9900,87 8932,87 5,08 2,67 7,75 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G60651007 
ASSOCIACIO JUVENIL SARAU 
DE TERRASSA 

Projecte Despertador 18-19 16170 16170 10572,87 4,66 1,92 6,58 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G65050957 
ASSOCIACIO EDUCATIVA CAN 
PALET 

CANPA ACTIVAT 3000 3000 0  - - 0 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

R0800436H 
GRUP COLÒNIES CA 
N'ANGLADA 

Projectes de suport de prevenció i 
lluita contra l’absentisme i abandó 
escolar 

9204,76 9204,76 0 3,25 2,33 5,58 

Projectectes de suport de prevenció i lluita contra l'absentisme i 
abandó escolar, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G62882667 ESPLAI TREMOLA El despertador de Tremola 10867,87 9546,87 8932,87 4,58 2,5 7,08 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G59444281 
INSOC-CENTRE ESPLAI 
GUADALHORCE 

Espai socioeducatiu diari per a 
infants, joves i famílies Setembre 
2018- Juny 2019 

82.434,00 48.200,00 45.050,00 4 3 7 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G59899260 
GRUP D ESPLAI LA FABRICA 
DE CAN TUSELL 

Esplai diari Infants  102.650,00 
                                  

50.650,00    
50.650,00 4,38 3,12 7,5 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G65050957 
ASSOCIACIO EDUCATIVA CAN 
PALET 

Centre Diari: Canpaxics i 
Canpajove 

50180 40180 33500 4,62 2,63 7,25 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G59143115 ESPLAI CAN PARELLADA Esplai diari 2018-2019 3.300 43450 33000 4,25 2 6,25 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G61037164 
GRUP DE JOVES DE CAN 
TUSELL 

Casal Diari Joves 2018-2019 19.500 45980 19500 4,375 2,75 7,13 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

R0800436H 
GRUP COLÒNIES CA 
N'ANGLADA 

Centre diari: Fem Camí i Esportiu 
Angalda 

89.340 84.450 55.650 4 2,5 6,5 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2020 

G58377839 ASSOCIACIO ALBA 
Espai preventiu de lleure i suport 
per a menors de 18 anys i les 
seves famílies 

14.500 10.000 4500 4,12 2,75 6,87 
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LÍNIA CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 

TOTAL 
CRITERIS 

GENERALS 

TOTAL                    
CRITERIS 

ESPECÍFICS 

PUNTUACI
Ó TOTAL 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G65924631 CENTRE DE LEURE TU TRIES  
Esplai diari per ingants i joves amb 
diversitat funcional 

78.238 46718 13340 4,5 3 7,5 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2019 

G 62882667 CENTRE D'ESPLAI TREMOLA Esplai diari 60.310 35000 35000 4,25 2,25 6,5 

Projectes de suport i atenció de lleure socieducatiu mitjançant 
espais preventius, que es duguin a terme coincidint amb el curs 
escolar 2018-2020 

G60739687 
ASSOC.INTERV.EN 
DROGODEPEN.EGARA (AIDE) 

Horizon 63600 25000 - - - - 

Projecte socieoeducatiu de suport i cobertura de necessitats 
bàsiques durant l'agost de 2018 

G59899260 
GRUP D ESPLAI LA FABRICA 
DE CAN TUSELL 

CASAL AGOST 2018 29.493,18 27.993,18 24.610,38 4,75 3,25 8 

Projecte socieoeducatiu de suport i cobertura de necessitats 
bàsiques durant l'agost de 2018 

G59444281 
INSOC-CENTRE ESPLAI 
GUADALHORCE 

CASAL AGOST 2019 23.904,42 13.092,00 12.850,19 3,75 2,75 6,5 

Projecte socieoeducatiu de suport i cobertura de necessitats 
bàsiques durant l'agost de 2018 

R0800436H 
GRUP COLÒNIES CA 
N'ANGLADA 

CASAL AGOST 2020 21.336,81 21.336,81 20.195,29 3,75 2,25 6 

Projecte socieoeducatiu de suport i cobertura de necessitats 
bàsiques durant l'agost de 2018 

G59143115 ESPLAI CAN PARELLADA CASAL AGOST 2021 16.806,83 16.806,83 15.876,33 3,5 2,5 6 
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Annex 5. Subvencions d'Ajuda Humanitària 

CIF ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

G62655659 
UNHCR ACNUR-AGENCIA DE ONU 
PER REFUGIATS 

“Protecció i assistència a la població desplaçada a l'Iraq” 763.043,75 12.000,00 12.000,00 37 

G46973715 FARMAMUNDI 
Mejorar las condiciones de salud integral de la población desplazada en el campo de Jabalia, Región de Nothern Gaza, 
con énfasis en la protección de mujeres y menores de 5 años 

40.100,00 12.000,00 12.000,00 38 

Q2866001G CREU ROJA TERRASSA 
Plataforma d’Acció Humanitària per donar resposta a la població damnificada per una emergència internacional a través 
del pre-posicionament de material humanittari (TERREMOTO TSUNAMI INDONESIA) 

178.228,86  12.000,00 12.000,00 35 

 

 


