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PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, 21 de desembre de 2022 
 
 
Aprovar el Pla estratègic de subvencions. 
 

Intervenció 
EXP: X2022015293 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 15 de desembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal de Vallès Oriental ha elaborat l’avantprojecte del pressupost general del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2023 que està previst aprovar en el Ple 
extraordinari del 21 de desembre de 2022. 

 
2. En el capítol 4 de l’avantprojecte hi consten les aplicacions pressupostàries següents que fan 

referència a subvencions nominatives i de concurrència competitiva: 

 
3. L’article 8.1 del capítol II de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions 

estableix la necessitat  de concretar un Pla Estratègic de Subvencions on constin els objectius 
i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a aconseguir-los, els 
costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-lo al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària.  

 

Orgànica Programa Econòmica 
 

Denominació Aplicació Pressupostària 
 

Consignació Objecte 
Procediment 

de 
Concessió 

20 23121 48021 
PSI TRANSPORT ADAPTAT: 
SUBVENCIÓ APINDEP 

24.500€ Transport Adaptat 
Concessió 

directa 

20 23121 48022 
PSI TRANSPORT ADAPTAT 
SUBVENCIÓ ASPACE 

60.000€ Transport Adaptat 
Concessió 

directa 

32  32460 48001 
SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 
2022/2023 

200.000,00€ 
Ajuts econòmics per 

menjador escolar 
Concurrència 
competitiva 

32 32462 48001 
SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 
2023/2024 

5.818.788,01€ 
Ajuts econòmics per 

menjador escolar 
Concurrència 
competitiva 

35 15210 48001 
GER OFICINA HABITATGE SUBV 
FOMENT LLOGUER I HABITATGE 
ASSEQUIBLE 

100€ Foment lloguer assequible 
Concurrència 
competitiva 

90 23106 48026 
SUBV: FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 

2.000€ 
Cooperació i solidaritat. 

Projecte 
Concessió 

directa 

90 23106 48027 
SUBV: FUNDACIÓ PRIVADA PAU I 
SOLIDARITAT G61538187 

2.000€ 
Cooperació i solidaritat. 

Projecte 
Concessió 

directa 

90 23106 48028 
SUBV: FEDERACIÓ ASSOCIACIONS 
CATALANES AMIGUES POBLE 
SAHRAUÍ G65515173 

2.000€ 
Cooperació i solidaritat. 

Projecte 
Concessió 

directa 

90 23106 48030 
SUBV: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT G17125832 

4.000€ 
Cooperació i solidaritat. 

Projecte 
Concessió 

directa 

90 92000 48015 
SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL 
RICOMÀ 

200€ 
Festa del carrer Miquel 

Ricomà 
Concessió 

directa 

90 92000 48038 
SUBVENCIÓ CAMBRA DE COMERÇ 
VALLÈS ORIENTAL Q0873001B 

1.000€ 
Promoció empreses 

comarcals 
Concessió 

directa 

31 34100 48004 
SUBVENCIÓ MITJA MARATHON 
GRANOLLERS-COL·LECT ATLET.FONS  
G59119487 

17.000€ 
Ajut activitats esportives per 

organitzar la Mitja  
Concessió 

directa 
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4. El pla estratègic és un instrument de planificació de polítiques públiques. La seva vigència és 
el període pressupostari. La finalitat d’aquest pla és satisfer les necessitats públiques a través 
de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu 
naixement i de forma plurianual, revisable anualment. 

 
5. El Pla estratègic de subvencions és un instrument programàtic i la seva efectivitat queda 

condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies d’ajuts públics,  mitjançant les 
convocatòries o els convenis o resolucions de concessions corresponents, així com les 
disponibilitats pressupostàries de cada exercici. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2023 amb el contingut següent: 

 
Pla Estratègic de Subvencions  

del Consell Comarcal del Vallès Oriental  
per l’any 2023 

1. Introducció 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la necessitat per a les 
Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els 
objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per 
a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament, 
tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  
 
L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la 
despesa pública que tingui caràcter de subvenció, atès que els plans estratègics de subvencions són objecte 
de publicitat activa, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió. 
 
El Pla estratègic de subvencions no té caràcter normatiu i el seu contingut no genera drets ni obligacions a 
favor dels beneficiaris potencials, els quals no poden exigir indemnitzacions o compensacions si el pla no 
s’executa en els termes establerts. 
 
Així doncs, el Pla estratègic de subvencions és un instrument programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies d’ajuts públics,  mitjançant les convocatòries o els 
convenis o resolucions de concessions corresponents, així com les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici. 
 
Per tant, les línies previstes resten condicionades a l’existència de dotació pressupostària adient i suficient, ja 
sigui mitjançant fons propis o provinents d’altres administracions o entitats. I, en tot cas, el Pla estratègic de 
subvencions s’haurà d’adequar a les modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg del seu període 
de vigència.  
 
Per acabar, l’establiment d’ajuts públics queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries aprovades, les disposicions 
normatives i els actes administratius que en regulin la concessió, s’han d’ajustar en cada moment a aquests 
objectius. 
 

2. Marc estratègic 

 
El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental dóna suport al compliment de les 
línies estratègiques fixades pel Programa d’Actuació Comarcal (PAC) del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental pels anys 2022-2025 (aprovat pel Ple de 25 de maig de 2022), el qual esdevé el full de ruta de les 
polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en quatre anys.  
 
Les línies estratègiques del PAC es descriuen breument a continuació i es comenten les que estan 
relacionades amb el Pla estratègic de subvencions que es proposa aprovar: 
 

 L1: ATENCIÓ A LES PERSONES 
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Una de les principals línies estratègiques del Programa d’Actuació Comarcal i potser, una de les més 
importants, és la centrada en el benestar de les persones i en la justícia social. El Consell ofereix 
serveis amplis i variats per assegurar-se d’acomplir-ho i van dirigits a les persones que en un 
moment o altra del seu cicle vital necessiten les polítiques públiques per cobrir determinades 
necessitats.  
 
 El Consell té la voluntat i el compromís d’impulsar mesures que ajudin al desenvolupament 

d’aquesta línia estratègica així com donar suport a les entitats que pel seu compte, ja hi estan 
treballant. 
 

 L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

Dins del Programa d’Actuació Comarcal pels anys 2022-2025, una de les línies estratègiques 
importants és treballar per a dur a terme un desenvolupament socioeconòmic equilibrat i competitiu 
en el territori, basat en la visió estratègica, els projectes estructurants i la cooperació entre els agents 
de la comarca.  
 
 El Consell Comarcal té un paper proactiu i de cooperació en el suport i la difusió a les accions 

realitzades en el territori, així com dels projectes i/o programes que tinguin un impacte al Vallès 
Oriental. Farà especial difusió de programes i serveis adreçats a les empreses en situacions de 
crisi d’especial vulnerabilitat i complexitat, com per exemple, el context de la Covid-19 o d’altres 
de naturalesa similar i col·laborarà amb els agents socioeconòmics de la comarca. 
 

 Cooperació i solidaritat: Tot i que en el PAC l’àmbit d’actuació està enfocat al Vallès Oriental 
(que conforma el nostre àmbit d’actuació), també projectem aquestes accions en l’àmbit 
internacional, mitjançant ajudes destinades a associacions que treballen amb els mateixos 
objectius i principis que nosaltres. Per aconseguir aquests propòsits, el Consell col·labora amb 
entitats que donen suport i promocionen l’activitat econòmica de la comarca, així com les que se 
centren en la cooperació i solidaritat internacionals. 

 

 L3: ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT 

Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les 
polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de contaminació, 
fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, 
utilitzar racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el 
règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi. 
Per tant el Consell Comarcal vol impulsar un desenvolupament sostenible del territori, duent a terme 
accions que així ens ho permetin. 
 

 L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA COMARCAL DE SERVEIS 

Els municipis es troben davant d’una situació difícil de gestionar per la complexitat de la societat i de 
les necessitats que els hi plantegen. A la vegada cal aconseguir economies d’escala que permetin 
optimitzar els recursos existents al territori. 
El Consell Comarcal ofereix serveis especialitzats als ajuntaments del seu territori així com la 
conseqüent optimització dels recursos existents. Aquesta manera de treballar ens ofereix la capacitat 
de compartir coneixements i expertesa. 
 

 L5: MILLORA CONTÍNUA I EXCEL·LÈNCIA 

Per tal que la ciutadania s’apropi a l’administració pública ha d’aconseguir una major qualitat 
democràtica i ser més accessible per a tothom. En aquest sentit, des del Consell Comarcal, es 
treballa per a la millora contínua i l’excel·lència de l’organització. 
 

 L6: DETECCIÓ DE NECESSITATS 

S’ofereixen les eines necessàries per poder disposar del coneixement que ens cal a l’hora de 
prendre decisions sobre el nostre territori. Aquest coneixement ens el proporciona l’anàlisi de dades 
que ens ajuda a planificar. 
 

 L7: PARTICIPACIÓ PRESA DE DECISIONS DEL TERRITORI 

El Consell Comarcal ha d’exercir un lideratge polític del territori a partir de les necessitats 
detectades. Aquest lideratge l’ha d’exercir a través del Pla Estratègic. 
 

 L8: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 
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Es pretén implementar l’Agenda 2030 dins del Consell Comarcal i donar suport a la implementació 
del ODS en l'àmbit local, tant públic com privat, d'una manera col·laborativa i coordinada, per assolir 
una societat més inclusiva i sostenible mediambientalment i econòmica. 
 

3. Durada 

 
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en aquest cas, l’any 2023. 
 

4. Finançament 

 
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requereix la inclusió de les consignacions 
pressupostàries suficients i adequades en el Pressupost General del Consell Comarcal que anualment aprova 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels potencials 
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas de que el Pla no es porti a la 
pràctica en els propis termes. 
 
Per a l’exercici de 2023, els imports de les subvencions que consten en cadascuna de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost, estan detallades a l’Annex. 
 
A continuació s’analitzen aquestes aportacions d’acord amb els àmbits d’actuació que s’estableixen en el 
Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2022-2025. 
 

Àmbit d’actuació Pressupost 2023 %

Ajuts individuals de menjador escolar 6.018.788,01 98,16%

Accions a favor del foment de lloguer i habitatge

assequible
100,00 € 0,00%

Acció social, ajudes al Transport Adaptat 84.500,00 € 1,38%

Cultura. Suport a les festes veïnals 200,00 € 0,00%

TOTAL SUBVENCIONS L1 ATENCIÓ A LES

PERSONES
6.103.588,01 € 99,54%

Foment de les pràctiques esportives 17.000,00 € 0,28%

Cooperació local amb esdeveniments de promoció

empresarial 
1.000,00 € 0,02%

Cooperació i solidaritat 10.000,00 € 0,16%

TOTAL SUBVENCIONS L2 DESENVOLUPAMENT

SOCIOECONÒMIC
28.000,00 € 0,46%

TOTAL SUBVENCIONS 6.131.588,01 € 100,00%
 

 
El volum de subvencions corrents pressupostades al 2023 destinades a donar suport a les accions del 
Programa d’Actuació Comarcal i els seus eixos estratègics és de sis milions cent trenta-un mil cinc-cents 
vuitanta-vuit euros amb un cèntim (6.131.588,01€). D’aquestes aportacions destaquen les destinades a la 
d’Atenció a les Persones, el 99,54% del total, que en termes absoluts representen sis milions cent tres mil 
cinc-cents vuitanta-vuit euros amb un cèntim (6.103.588,01€), dels quals un 98,16% estan destinats als ajuts 
individuals de menjador escolar i un 1,38% previstos per als projectes d’acció social amb ajudes al transport 
adaptat. Per una altra banda, esmentar la línia de desenvolupament socioeconòmic que representa el 0,46%, 
és a dir, vint-i-vuit mil euros (28.000,00€) adreçats a accions relacionades amb la cooperació local de 
promoció empresarial i cooperació i solidaritat a l’exterior. 
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El finançament del Pla estratègic de subvencions pel 2023 varia en funció de la tipologia de les subvencions. 
Els recursos amb els que compta el Consell Comarcal són: 
 

- Fons propis 
- Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
- Departament Drets Socials Generalitat de Catalunya 
- Diputació de Barcelona 

 
 
Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat emès per l’Interventor 
amb motiu de l’aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2023, es 
desprèn que el Pla estratègic de subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que 
fixa la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en aquest pla, així com els 
recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius. 
 

5. Beneficiaris i matèries  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental concedirà subvencions a favor de persones, ajuntaments i/o entitats 
públiques o privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o 
per promoure la consecució de fins públics atribuïts a les activitats del Consell o a la gestió de les 
competències que li han estat delegades, tenint en compte les línies estratègiques del Pla d’actuació 
comarcal vigent. 
 
Com a annex, i per cada línia d'actuació, es detallen les subvencions que preveu aquest Pla per a l'exercici  
2023. 

 
6. Descripció de les subvencions 

 

L1: ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM Ajuts individuals de menjador escolar curs 2022/2023 i 
2023/2024 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques 
o de situació geogràfica de l’alumnat. 

OBJECTIUS Garantir el dret a l’educació mitjançant ajudes econòmiques 
de menjador destinades als alumnes matriculats en centres 
educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de 
Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, 
que es trobin en una especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques 
per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats 
educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat 
del servei de menjador. 

PROCEDIMENT El Consell Comarcal gestiona, juntament amb la col·laboració 
dels ajuntaments de la comarca, les sol·licituds. Aquestes 
s’atorguen a l’alumnat que compleixi amb els requisits de la 
convocatòria pública anual segons les Bases reguladores 
dels ajuts individuals de menjador anuals aprovades pel 
Consell Comarcal i basades en els criteris establerts pel 
Departament d’Educació. El procediment de concessió és de 
concurrència competitiva. 

TERMINI 
Convocatòria curs 2022/2023: juny 2022 
Convocatòria curs 2023/2024: juny 2023 

FINANÇAMENT Generalitat, Departament d’Ensenyament 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

32 32460 48001 SP AJUTS MENJADOR CURS 2022/2023 
32 32462 48001 SP AJUTS MENJADOR CURS 2023/2024 

IMPORT PRESSUPOST 2023 6.018.788,01 € 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 
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NOM SUBVENCIÓ DIRECTA APINDEP  MITJANÇANT CONVENI 
TRANSPORT ADAPTAT  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Acció social, ajudes al Transport Adaptat 

Apindep Ronçana SCCL, és una societat cooperativa de 
consumidors sense ànim de lucre i d’iniciativa social, subjecta 
als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de cooperatives 
de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb 
responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions 
socials. 
 
El servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des 
de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones 
amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al 
sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de 
productivitat suficient. 
 
Apindep Ronçana SCCL compta amb un servei de transport 
adaptat que garanteix l’assistència i participació de les 
persones al servei de teràpia 
ocupacional. 

OBJECTIUS 

Donar suport i facilitar l’accés a les persones 
de la comarca que fan ús del servei de transport adaptat 
d’APINDEP per garantir l’assistència al centre de les 
persones usuàries. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directe. Subvenció nominativa amb conveni. 

FINANÇAMENT Generalitat, Departament de Drets socials 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

20 23121 48021 PSI SUBV.TRANSPORT ADAPTAT 
APINDEP 

IMPORT PRESSUPOST 2023 24.500 € 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM SUBVENCIÓ DIRECTA ASPACE CATALUNYA 
MITJANÇANT CONVENI TRANSPORT ADAPTAT  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Acció social, ajudes al Transport Adaptat 

La Fundació ASPACE Catalunya, sorgida per 
transformació de l’Associació de la Paràlisi Cerebral 
(ASPACE), té per objecte l’atenció integral a les persones 
amb paràlisi cerebral i altres patologies similars i del 
desenvolupament, així com l’atenció a les seves famílies. 
Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i comprèn els 
àmbits de salut, educatiu i social al llarg del cicle vital de les 
persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les 
necessitats de les persones a fi que obtinguin el màxim grau 
d’autonomia personal, motriu, mental i de integració social. 
ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que 
garanteix l’assistència i participació de les persones al seu 
centre ubicat a Barcelona. 

OBJECTIUS Donar suport i facilitar l’accés a les persones 
de la comarca que fan ús del servei de transport adaptat 
d’ASPACE i garantir-ne l’assistència al centre. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa amb conveni.  
La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del 
nombre de persones residents a municipis de menys de 
50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús 
del servei de transport adaptat que presta ASPACE durant 
l’any 2023 i dels municipis de Granollers i Mollet del Vallès en 
el cas que hagin formalitzat un conveni ad hoc amb el 
CONSELL COMARCAL. 
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FINANÇAMENT Generalitat, Departament de Drets socials 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

20 23121 48021 PSI SUBV. TRANSPORT ADAPTAT 
APINDEP 

IMPORT PRESSUPOST 2023 60.000 € 

AVALUACIÓ 

Memòria i documentació justificativa no més enllà del 15 de 
gener de 2024, d’acord amb la base 27a de les Bases 
reguladores generals de les subvencions del CONSELL 
COMARCAL 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM SUBVENCIONS PER AL FOMENT LLOGUER I 
HABITATGE ASSEQUIBLE  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge s’estan duent a terme 
polítiques per millorar i fomentar l’accés a l’habitatge i del seu 
lloguer assequible. Per aconseguir-ho, es donen ajudes a 
persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges 
ubicats a municipis de la comarca que estiguin desocupats o 
que necessitin millores (excloent els dels grans tenidors).  
Les despeses subvencionables d’aquesta ajuda són, entre 
d’altres, l’adequació de peces i elements de l’habitatge per tal 
de complir les condicions mínimes d’habitabilitat i les 
necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata 
per un llogater, adequar les instal·lacions d’aigua, gas, 
calefacció i sanejament, arranjament de banys i cuines, 
millora de l’aïllament tèrmic o acústic, etc.  
 
Aquesta subvenció està lligada a la condició que l’habitatge, 
posteriorment, formi part de la Borsa Comarcal de Lloguer de 
l’OCH del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta 
borsa dona garanties i avantatges tant a les persones 
propietàries com a les que vulguin llogar a l’hora de signar el 
contracte i ofereix preus de lloguer social. 

OBJECTIUS 
Millorar i fomentar l’accés a l’habitatge i del seu lloguer 
assequible. 

TERMINI Convocatòria: octubre 2023 

PROCEDIMENT Concessió de concurrència competitiva 

FINANÇAMENT Diputació de Barcelona 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

35 15210 48001 SP OFICINA HABITATGE FOMENT 
LLOGUER I HABITATGE ASSEQUIBLE 

IMPORT PRESSUPOST 2023 100,00 € 

OBSERVACIONS 
A l’import previst per la subvenció durant l’any 2023, s’han 
d’afegir els diners que no s’han atorgat de la convocatòria 
anterior. 

 

L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ MITJA MARATHON GRANOLLERS-
COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Mitjançant una subvenció amb conveni amb l’entitat Mitja 
Marathon Granollers- Col·lectiu Atletes de fons, es pretén 
donar suport a l’impuls i la promoció de les activitats 
esportives així com contribuir amb el dinamisme social i 
econòmic dels tres municipis implicats amb les activitats de la 
Mitja: Granollers, les Franqueses i la Garriga, atès el volum 
tant de voluntariat i de participants a la cursa i les activitats 
associades. 
 

OBJECTIUS Foment de l’activitat esportiva i dinamisme social i econòmic 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 
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PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Diputació de Barcelona 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

31 34100 48004 SUBVENCIÓ MITJA MARATHON 
GRANOLLERS-COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

IMPORT PRESSUPOST 2023 17.000,00 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM CAMBRA DE COMERÇ DEL VALLÈS ORIENTAL 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ  
Mitjançant una subvenció amb conveni amb la Cambra de 
Comerç del Vallès Oriental, es dona suport a l’impuls i la 
promoció de projectes vinculats al Desenvolupament 
Econòmic Local d’àmbit comarcal. 
 

OBJECTIUS 
Cooperació local amb esdeveniments de promoció 
empresarial. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 92000 48038 SUBVENCIÓ CAMBRA DE COMERÇ 
VALLÈS ORIENTAL 

IMPORT PRESSUPOST 2023 1.000,00 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 
(COOPERACIÓ I SOLIDARITAT) 

NOM FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fundació Josep Comaposada. Entitat sense afany de lucre 

que treballa projectes de cooperació amb sindicats del Sud 
per donar a conèixer els drets laborals i sindicals dels 
treballadors i defensar-los. Fomenten l’economia social, 
treballen per l’erradicació del treball infantil i ofereixen 
formació sindical i ocupacional. Aquesta tasca la fan en 
col·laboració amb sindicats del Magreb i dels països 
centreamericans 

OBJECTIUS 
Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
vies de desenvolupament 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48026 SUBVENCIÓ: FUNDACIO JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 

IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM FUNDACIÓ PRIVADA DE PAU I SOLIDARITAT 
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DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fundació Pau i Solidaritat. Organització no governamental 

pel desenvolupament que defensa els drets humans laborals 
arreu del món. L’entitat participa amb altres agents de la 
cooperació internacional en la promoció de polítiques de 
solidaritat internacional. Treballen per sensibilitzar sobre els 
drets humans laborals, l’erradicació de la pobresa, la 
universalització del treball digne i la igualtat de gènere. 

OBJECTIUS 

Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
vies de desenvolupament. Aquesta subvenció pertany a la 
partida del 0,7 que va crear el Consell de Cooperació i 
Solidaritat del Vallès Oriental. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48027 SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA DE 
PAU I SOLIDARITAT G61538187 

IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ ACAPS: ASSOCIACIÓ CATALANA AMICS 
DEL POBLE SAHARAUI 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
La Federació d’Associacions Catalanes Amigues del 
Poble Sahrauí desenvolupen projectes de suport a la 

població sahrauí als camps de refugiats de Tindouf i als 
territoris ocupats pel regne del Marroc. S’ocupen de difondre 
les sistemàtiques vulneracions dels drets humans en el 
territori, de fer campanyes d’alimentació als camps de 
refugiats, i de formar i acompanyar a la població sahrauí per 
fer possible el seu empoderament i organització. 
 

OBJECTIUS 
Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
vies de desenvolupament, en aquest cas, del Poble Saharauí.  

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48028 SUBVENCIO ACAPS G65515173 
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IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM 
SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  

Organització formada per ajuntaments, diputacions, consells 
comarcals i mancomunitats catalanes, que destinen una part 
dels seus pressupostos a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles de països 
desfavorits. Gestionen projectes i campanyes de 
sensibilització i d’emergència, alhora que donen suport i 
assistència tècnica als socis que en formen part. 
 

OBJECTIUS 

Com a subvenció que forma part de les anomenades de la 
partida del 0,7, té l’objectiu de donar suport a les accions 
d’aquesta entitat destinades a ajudar en aquells països en 
vies de desenvolupament que ho necessitin. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48030 SUBVENCIO FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT G17125832 

IMPORT PRESSUPOST 2023 4.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 

DESCRIPCIÓ Cultura. Suport a les festes veïnals  

El Consell col·labora amb les festes representatives i les de 
participació veïnal. Tenint la seu ubicada al carrer Miquel 
Ricomà, participa de manera simbòlica reservant una petita 
partida per contribuir a les festes del barri organitzades per la 
seva associació de veïns.  
 

OBJECTIUS 
Dinamitzar l’activitat cultural de la comarca i donar suport als 
projectes i actuacions d’interès públic o social. 

PROCEDIMENT 
El procediment de concessió serà directe (nominativa dins del 
pressupost) 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 92000 48015 SUBVENCIONS ASSOCIACIO DE VEÏNS 
MIQUEL RICOMÀ  

IMPORT PRESSUPOST 2023 200 € 
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ANNEX 

 

Orgànica Programa Econòmica Denominació Aplicació Pressupostària Consignació Objecte 
Procediment de 

Concessió 

20 23121 48021 PSI TRANSPORT ADAPTAT: SUBVENCIÓ APINDEP 24.500€ Transport Adaptat Concessió directa 

20 23121 48022 PSI TRANSPORT ADAPTAT SUBVENCIÓ ASPACE 60.000€ Transport Adaptat Concessió directa 

32  32460 48001 SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2022/2023 200.000,00€ 
Ajuts econòmics per menjador 

escolar 
Concurrència 
competitiva 

32 32462 48001 SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2023/2024 5.818.788,01€ 
Ajuts econòmics per menjador 

escolar 
Concurrència 
competitiva 

35 15210 48001 
GER OFICINA HABITATGE SUBV FOMENT 
LLOGUER I HABITATGE ASSEQUIBLE 

100€ Foment lloguer assequible 
Concurrència 
competitiva 

90 23106 48026 
SUBV: FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 
G59936336 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48027 
SUBV: FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT 
G61538187 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48028 
SUBV: FEDERACIÓ ASSOCIACIONS CATALANES 
AMIGUES POBLE SAHRAUÍ G65515173 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48030 
SUBV: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT G17125832 

4.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 92000 48015 SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 200€ Festa del carrer Miquel Ricomà Concessió directa 

90 92000 48038 
SUBVENCIÓ CAMBRA DE COMERÇ VALLÈS 
ORIENTAL Q0873001B 

1.000€ Promoció empreses comarcals Concessió directa 

31 34100 48004 
SUBVENCIÓ MITJA MARATHON GRANOLLERS-
COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

17.000€ 
Ajut activitats esportives per 

organitzar la Mitja  
Concessió directa 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 

que els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla 
estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària. 
 

2. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és 
competència del Ple, entre d’altres, l’exercici les altres atribucions que expressament 
li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023 amb el contingut següent:  

 
Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023 

 
1. Introducció 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la necessitat per a les 
Administracions Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els 
objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per 
a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament, 
tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  
 
L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la 
despesa pública que tingui caràcter de subvenció, atès que els plans estratègics de subvencions són objecte 
de publicitat activa, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió. 
 
El Pla estratègic de subvencions no té caràcter normatiu i el seu contingut no genera drets ni obligacions a 
favor dels beneficiaris potencials, els quals no poden exigir indemnitzacions o compensacions si el pla no 
s’executa en els termes establerts. 
 
Així doncs, el Pla estratègic de subvencions és un instrument programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies d’ajuts públics,  mitjançant les convocatòries o els 
convenis o resolucions de concessions corresponents, així com les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici. 
 
Per tant, les línies previstes resten condicionades a l’existència de dotació pressupostària adient i suficient, ja 
sigui mitjançant fons propis o provinents d’altres administracions o entitats. I, en tot cas, el Pla estratègic de 
subvencions s’haurà d’adequar a les modificacions pressupostàries que es produeixin al llarg del seu període 
de vigència.  
 
Per acabar, l’establiment d’ajuts públics queda supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries aprovades, les disposicions 
normatives i els actes administratius que en regulin la concessió, s’han d’ajustar en cada moment a aquests 
objectius. 

2. Marc estratègic 
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El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental dóna suport al compliment de les 
línies estratègiques fixades pel Programa d’Actuació Comarcal (PAC) del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental pels anys 2022-2025 (aprovat pel Ple de 25 de maig de 2022), el qual esdevé el full de ruta de les 
polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en quatre anys.  
 
Les línies estratègiques del PAC es descriuen breument a continuació i es comenten les que estan 
relacionades amb el Pla estratègic de subvencions que es proposa aprovar: 
 

 L1: ATENCIÓ A LES PERSONES 

Una de les principals línies estratègiques del Programa d’Actuació Comarcal i potser, una de les més 
importants, és la centrada en el benestar de les persones i en la justícia social. El Consell ofereix 
serveis amplis i variats per assegurar-se d’acomplir-ho i van dirigits a les persones que en un 
moment o altra del seu cicle vital necessiten les polítiques públiques per cobrir determinades 
necessitats.  
 El Consell té la voluntat i el compromís d’impulsar mesures que ajudin al desenvolupament 

d’aquesta línia estratègica així com donar suport a les entitats que pel seu compte, ja hi estan 
treballant. 
 

 L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

Dins del Programa d’Actuació Comarcal pels anys 2022-2025, una de les línies estratègiques 
importants és treballar per a dur a terme un desenvolupament socioeconòmic equilibrat i competitiu 
en el territori, basat en la visió estratègica, els projectes estructurants i la cooperació entre els agents 
de la comarca.  
 
 El Consell Comarcal té un paper proactiu i de cooperació en el suport i la difusió a les accions 

realitzades en el territori, així com dels projectes i/o programes que tinguin un impacte al Vallès 
Oriental. Farà especial difusió de programes i serveis adreçats a les empreses en situacions de 
crisi d’especial vulnerabilitat i complexitat, com per exemple, el context de la Covid-19 o d’altres 
de naturalesa similar i col·laborarà amb els agents socioeconòmics de la comarca. 
 

 Cooperació i solidaritat: Tot i que en el PAC l’àmbit d’actuació està enfocat al Vallès Oriental 
(que conforma el nostre àmbit d’actuació), també projectem aquestes accions en l’àmbit 
internacional, mitjançant ajudes destinades a associacions que treballen amb els mateixos 
objectius i principis que nosaltres. Per aconseguir aquests propòsits, el Consell col·labora amb 
entitats que donen suport i promocionen l’activitat econòmica de la comarca, així com les que se 
centren en la cooperació i solidaritat internacionals. 

 

 L3: ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT 

Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les 
polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de contaminació, 
fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambienta l, 
utilitzar racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el 
règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi. 
Per tant el Consell Comarcal vol impulsar un desenvolupament sostenible del territori, duent a terme 
accions que així ens ho permetin. 
 

 L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA COMARCAL DE SERVEIS 

Els municipis es troben davant d’una situació difícil de gestionar per la complexitat de la societat i de 
les necessitats que els hi plantegen. A la vegada cal aconseguir economies d’escala que permetin 
optimitzar els recursos existents al territori. 
El Consell Comarcal ofereix serveis especialitzats als ajuntaments del seu territori així com la 
conseqüent optimització dels recursos existents. Aquesta manera de treballar ens ofereix la capacitat 
de compartir coneixements i expertesa. 
 

 L5: MILLORA CONTÍNUA I EXCEL·LÈNCIA 

Per tal que la ciutadania s’apropi a l’administració pública ha d’aconseguir una major qualitat 
democràtica i ser més accessible per a tothom. En aquest sentit, des del Consell Comarcal, es 
treballa per a la millora contínua i l’excel·lència de l’organització. 
 

 L6: DETECCIÓ DE NECESSITATS 
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S’ofereixen les eines necessàries per poder disposar del coneixement que ens cal a l’hora de 
prendre decisions sobre el nostre territori. Aquest coneixement ens el proporciona l’anàlisi de dades 
que ens ajuda a planificar. 
 

 L7: PARTICIPACIÓ PRESA DE DECISIONS DEL TERRITORI 

El Consell Comarcal ha d’exercir un lideratge polític del territori a partir de les necessitats 
detectades. Aquest lideratge l’ha d’exercir a través del Pla Estratègic. 
 

 L8: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 

Es pretén implementar l’Agenda 2030 dins del Consell Comarcal i donar suport a la implementació 
del ODS en l'àmbit local, tant públic com privat, d'una manera col·laborativa i coordinada, per assolir 
una societat més inclusiva i sostenible mediambientalment i econòmica. 
 

3. Durada 

 
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en aquest cas, l’any 2023. 
 

4. Finançament 

 
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requereix la inclusió de les consignacions 
pressupostàries suficients i adequades en el Pressupost General del Consell Comarcal que anualment aprova 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels potencials 
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas de que el Pla no es porti a la 
pràctica en els propis termes. 
 
Per a l’exercici de 2023, els imports de les subvencions que consten en cadascuna de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost, estan detallades a l’Annex. 
 
A continuació s’analitzen aquestes aportacions d’acord amb els àmbits d’actuació que s’estableixen en el 
Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2022-2025. 
 

Àmbit d’actuació Pressupost 2023 %

Ajuts individuals de menjador escolar 6.018.788,01 98,16%

Accions a favor del foment de lloguer i habitatge

assequible
100,00 € 0,00%

Acció social, ajudes al Transport Adaptat 84.500,00 € 1,38%

Cultura. Suport a les festes veïnals 200,00 € 0,00%

TOTAL SUBVENCIONS L1 ATENCIÓ A LES

PERSONES
6.103.588,01 € 99,54%

Foment de les pràctiques esportives 17.000,00 € 0,28%

Cooperació local amb esdeveniments de promoció

empresarial 
1.000,00 € 0,02%

Cooperació i solidaritat 10.000,00 € 0,16%

TOTAL SUBVENCIONS L2 DESENVOLUPAMENT

SOCIOECONÒMIC
28.000,00 € 0,46%

TOTAL SUBVENCIONS 6.131.588,01 € 100,00%
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El volum de subvencions corrents pressupostades al 2023 destinades a donar suport a les accions del 
Programa d’Actuació Comarcal i els seus eixos estratègics és de sis milions cent trenta-un mil cinc-cents 
vuitanta-vuit euros amb un cèntim (6.131.588,01€). D’aquestes aportacions destaquen les destinades a la 
d’Atenció a les Persones, el 99,54% del total, que en termes absoluts representen sis milions cent tres mil 
cinc-cents vuitanta-vuit euros amb un cèntim (6.103.588,01€), dels quals un 98,16% estan destinats als ajuts 
individuals de menjador escolar i un 1,38% previstos per als projectes d’acció social amb ajudes al transport 
adaptat. Per una altra banda, esmentar la línia de desenvolupament socioeconòmic que representa el 0,46%, 
és a dir, vint-i-vuit mil euros (28.000,00€) adreçats a accions relacionades amb la cooperació local de 
promoció empresarial i cooperació i solidaritat a l’exterior. 
 
El finançament del Pla estratègic de subvencions pel 2023 varia en funció de la tipologia de les subvencions. 
Els recursos amb els que compta el Consell Comarcal són: 
 

- Fons propis 
- Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
- Departament Drets Socials Generalitat de Catalunya 
- Diputació de Barcelona 

 
 
Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat emès per l’Interventor 
amb motiu de l’aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2023, es 
desprèn que el Pla estratègic de subvencions per a aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que 
fixa la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en aquest pla, així com els 
recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius. 
 

5. Beneficiaris i matèries  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental concedirà subvencions a favor de persones, ajuntaments i/o entitats 
públiques o privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o 
per promoure la consecució de fins públics atribuïts a les activitats del Consell o a la gestió de les 
competències que li han estat delegades, tenint en compte les línies estratègiques del Pla d’actuació 
comarcal vigent. 
 
Com a annex, i per cada línia d'actuació, es detallen les subvencions que preveu aquest Pla per a l'exercici  
2023. 

 
6. Descripció de les subvencions 

 

L1: ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM Ajuts individuals de menjador escolar curs 2022/2023 i 
2023/2024 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques 
o de situació geogràfica de l’alumnat. 

OBJECTIUS Garantir el dret a l’educació mitjançant ajudes econòmiques 
de menjador destinades als alumnes matriculats en centres 
educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de 
Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, 
que es trobin en una especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques 
per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats 
educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat 
del servei de menjador. 

PROCEDIMENT El Consell Comarcal gestiona, juntament amb la col·laboració 
dels ajuntaments de la comarca, les sol·licituds. Aquestes 
s’atorguen a l’alumnat que compleixi amb els requisits de la 
convocatòria pública anual segons les Bases reguladores 
dels ajuts individuals de menjador anuals aprovades pel 
Consell Comarcal i basades en els criteris establerts pel 
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Departament d’Educació. El procediment de concessió és de 
concurrència competitiva. 

TERMINI 
Convocatòria curs 2022/2023: juny 2022 
Convocatòria curs 2023/2024: juny 2023 

FINANÇAMENT Generalitat, Departament d’Ensenyament 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

32 32460 48001 SP AJUTS MENJADOR CURS 2022/2023 
32 32462 48001 SP AJUTS MENJADOR CURS 2023/2024 

IMPORT PRESSUPOST 2023 6.018.788,01 € 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM SUBVENCIÓ DIRECTA APINDEP  MITJANÇANT CONVENI 
TRANSPORT ADAPTAT  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Acció social, ajudes al Transport Adaptat 

Apindep Ronçana SCCL, és una societat cooperativa de 
consumidors sense ànim de lucre i d’iniciativa social, subjecta 
als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de cooperatives 
de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb 
responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions 
socials. 
 
El servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des 
de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones 
amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al 
sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de 
productivitat suficient. 
 
Apindep Ronçana SCCL compta amb un servei de transport 
adaptat que garanteix l’assistència i participació de les 
persones al servei de teràpia 
ocupacional. 

OBJECTIUS 

Donar suport i facilitar l’accés a les persones 
de la comarca que fan ús del servei de transport adaptat 
d’APINDEP per garantir l’assistència al centre de les 
persones usuàries. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directe. Subvenció nominativa amb conveni. 

FINANÇAMENT Generalitat, Departament de Drets socials 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

20 23121 48021 PSI SUBV.TRANSPORT ADAPTAT 
APINDEP 

IMPORT PRESSUPOST 2023 24.500 € 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM SUBVENCIÓ DIRECTA ASPACE CATALUNYA 
MITJANÇANT CONVENI TRANSPORT ADAPTAT  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Acció social, ajudes al Transport Adaptat 

La Fundació ASPACE Catalunya, sorgida per 
transformació de l’Associació de la Paràlisi Cerebral 
(ASPACE), té per objecte l’atenció integral a les persones 
amb paràlisi cerebral i altres patologies similars i del 
desenvolupament, així com l’atenció a les seves famílies. 
Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i comprèn els 
àmbits de salut, educatiu i social al llarg del cicle vital de les 
persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les 
necessitats de les persones a fi que obtinguin el màxim grau 
d’autonomia personal, motriu, mental i de integració social. 
ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que 
garanteix l’assistència i participació de les persones al seu 
centre ubicat a Barcelona. 

OBJECTIUS Donar suport i facilitar l’accés a les persones 
de la comarca que fan ús del servei de transport adaptat 
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d’ASPACE i garantir-ne l’assistència al centre. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa amb conveni.  
La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del 
nombre de persones residents a municipis de menys de 
50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús 
del servei de transport adaptat que presta ASPACE durant 
l’any 2023 i dels municipis de Granollers i Mollet del Vallès en 
el cas que hagin formalitzat un conveni ad hoc amb el 
CONSELL COMARCAL. 

FINANÇAMENT Generalitat, Departament de Drets socials 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

20 23121 48021 PSI SUBV. TRANSPORT ADAPTAT 
APINDEP 

IMPORT PRESSUPOST 2023 60.000 € 

AVALUACIÓ 

Memòria i documentació justificativa no més enllà del 15 de 
gener de 2024, d’acord amb la base 27a de les Bases 
reguladores generals de les subvencions del CONSELL 
COMARCAL 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L1. ATENCIÓ A LES PERSONES 

NOM SUBVENCIONS PER AL FOMENT LLOGUER I 
HABITATGE ASSEQUIBLE  

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge s’estan duent a terme 
polítiques per millorar i fomentar l’accés a l’habitatge i del seu 
lloguer assequible. Per aconseguir-ho, es donen ajudes a 
persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges 
ubicats a municipis de la comarca que estiguin desocupats o 
que necessitin millores (excloent els dels grans tenidors).  
Les despeses subvencionables d’aquesta ajuda són, entre 
d’altres, l’adequació de peces i elements de l’habitatge per tal 
de complir les condicions mínimes d’habitabilitat i les 
necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata 
per un llogater, adequar les instal·lacions d’aigua, gas, 
calefacció i sanejament, arranjament de banys i cuines, 
millora de l’aïllament tèrmic o acústic, etc.  
 
Aquesta subvenció està lligada a la condició que l’habitatge, 
posteriorment, formi part de la Borsa Comarcal de Lloguer de 
l’OCH del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta 
borsa dona garanties i avantatges tant a les persones 
propietàries com a les que vulguin llogar a l’hora de signar el 
contracte i ofereix preus de lloguer social. 

OBJECTIUS 
Millorar i fomentar l’accés a l’habitatge i del seu lloguer 
assequible. 

TERMINI Convocatòria: octubre 2023 

PROCEDIMENT Concessió de concurrència competitiva 

FINANÇAMENT Diputació de Barcelona 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

35 15210 48001 SP OFICINA HABITATGE FOMENT 
LLOGUER I HABITATGE ASSEQUIBLE 

IMPORT PRESSUPOST 2023 100,00 € 

OBSERVACIONS 
A l’import previst per la subvenció durant l’any 2023, s’han 
d’afegir els diners que no s’han atorgat de la convocatòria 
anterior. 

 

L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ MITJA MARATHON GRANOLLERS-
COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Mitjançant una subvenció amb conveni amb l’entitat Mitja 
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Marathon Granollers- Col·lectiu Atletes de fons, es pretén 
donar suport a l’impuls i la promoció de les activitats 
esportives així com contribuir amb el dinamisme social i 
econòmic dels tres municipis implicats amb les activitats de la 
Mitja: Granollers, les Franqueses i la Garriga, atès el volum 
tant de voluntariat i de participants a la cursa i les activitats 
associades. 
 

OBJECTIUS Foment de l’activitat esportiva i dinamisme social i econòmic 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Diputació de Barcelona 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

31 34100 48004 SUBVENCIÓ MITJA MARATHON 
GRANOLLERS-COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

IMPORT PRESSUPOST 2023 17.000,00 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM CAMBRA DE COMERÇ DEL VALLÈS ORIENTAL 

ÀMBIT Vallès Oriental 

DESCRIPCIÓ Mitjançant una subvenció amb conveni amb la Cambra de 
Comerç del Vallès Oriental, es dona suport a l’impuls i la 
promoció de projectes vinculats al Desenvolupament 
Econòmic Local d’àmbit comarcal. 

OBJECTIUS 
Cooperació local amb esdeveniments de promoció 
empresarial. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 92000 48038 SUBVENCIÓ CAMBRA DE COMERÇ 
VALLÈS ORIENTAL 

IMPORT PRESSUPOST 2023 1.000,00 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 
(COOPERACIÓ I SOLIDARITAT) 

NOM FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fundació Josep Comaposada. Entitat sense afany de lucre 

que treballa projectes de cooperació amb sindicats del Sud 
per donar a conèixer els drets laborals i sindicals dels 
treballadors i defensar-los. Fomenten l’economia social, 
treballen per l’erradicació del treball infantil i ofereixen 
formació sindical i ocupacional. Aquesta tasca la fan en 
col·laboració amb sindicats del Magreb i dels països 
centreamericans 

OBJECTIUS 
Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
vies de desenvolupament 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48026 SUBVENCIÓ: FUNDACIO JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 

IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM FUNDACIÓ PRIVADA DE PAU I SOLIDARITAT 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fundació Pau i Solidaritat. Organització no governamental 

pel desenvolupament que defensa els drets humans laborals 
arreu del món. L’entitat participa amb altres agents de la 
cooperació internacional en la promoció de polítiques de 
solidaritat internacional. Treballen per sensibilitzar sobre els 
drets humans laborals, l’erradicació de la pobresa, la 
universalització del treball digne i la igualtat de gènere. 

OBJECTIUS 

Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
vies de desenvolupament. Aquesta subvenció pertany a la 
partida del 0,7 que va crear el Consell de Cooperació i 
Solidaritat del Vallès Oriental. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48027 SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA DE 
PAU I SOLIDARITAT G61538187 

IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ ACAPS: ASSOCIACIÓ CATALANA AMICS 
DEL POBLE SAHARAUI 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
La Federació d’Associacions Catalanes Amigues del 
Poble Sahrauí desenvolupen projectes de suport a la 

població sahrauí als camps de refugiats de Tindouf i als 
territoris ocupats pel regne del Marroc. S’ocupen de difondre 
les sistemàtiques vulneracions dels drets humans en el 
territori, de fer campanyes d’alimentació als camps de 
refugiats, i de formar i acompanyar a la població sahrauí per 
fer possible el seu empoderament i organització. 

OBJECTIUS 
Contribuir a l’eradicació de la pobresa i a la millora de les 
condicions socials i econòmiques, en especial de països en 
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vies de desenvolupament, en aquest cas, del Poble Saharauí.  

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48028 SUBVENCIO ACAPS G65515173 

IMPORT PRESSUPOST 2023 2.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM 
SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

DESCRIPCIÓ El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va crear el Consell de Cooperació i Solidaritat del 
Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris 
de distribució de la partida destinada a les accions de 
cooperació, anomenada partida del 0’7.  
Les subvencions d’aquesta línia van destinades a donar 
suport a accions de cooperació, desenvolupament i 
autosuficiència amb països o territoris empobrits 
econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un 
nombre important d’ajuntaments de la comarca. 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  

Organització formada per ajuntaments, diputacions, consells 
comarcals i mancomunitats catalanes, que destinen una part 
dels seus pressupostos a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles de països 
desfavorits. Gestionen projectes i campanyes de 
sensibilització i d’emergència, alhora que donen suport i 
assistència tècnica als socis que en formen part. 
 

OBJECTIUS 

Com a subvenció que forma part de les anomenades de la 
partida del 0,7, té l’objectiu de donar suport a les accions 
d’aquesta entitat destinades a ajudar en aquells països en 
vies de desenvolupament que ho necessitin. 

TERMINI De l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 

PROCEDIMENT Concessió directa. Subvenció nominativa 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 23106 48030 SUBVENCIO FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT G17125832 

IMPORT PRESSUPOST 2023 4.000 € 

AVALUACIÓ Segons memòria justificativa de l’activitat 

 

LÍNIA D’ACTUACIÓ L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

NOM SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 

DESCRIPCIÓ Cultura. Suport a les festes veïnals  

El Consell col·labora amb les festes representatives i les de 
participació veïnal. Tenint la seu ubicada al carrer Miquel 
Ricomà, participa de manera simbòlica reservant una petita 
partida per contribuir a les festes del barri organitzades per la 
seva associació de veïns.  

OBJECTIUS 
Dinamitzar l’activitat cultural de la comarca i donar suport als 
projectes i actuacions d’interès públic o social. 

PROCEDIMENT 
El procediment de concessió serà directe (nominativa dins del 
pressupost) 

FINANÇAMENT Recursos propis 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

90 92000 48015 SUBVENCIONS ASSOCIACIO DE VEÏNS 
MIQUEL RICOMÀ  

IMPORT PRESSUPOST 2023 200 € 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
ANNEX 
 
 

 

Orgànica Programa Econòmica Denominació Aplicació Pressupostària Consignació Objecte 
Procediment de 

Concessió 

20 23121 48021 PSI TRANSPORT ADAPTAT: SUBVENCIÓ APINDEP 24.500€ Transport Adaptat Concessió directa 

20 23121 48022 PSI TRANSPORT ADAPTAT SUBVENCIÓ ASPACE 60.000€ Transport Adaptat Concessió directa 

32  32460 48001 SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2022/2023 200.000,00€ 
Ajuts econòmics per menjador 

escolar 
Concurrència 
competitiva 

32 32462 48001 SP AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2023/2024 5.818.788,01€ 
Ajuts econòmics per menjador 

escolar 
Concurrència 
competitiva 

35 15210 48001 
GER OFICINA HABITATGE SUBV FOMENT 
LLOGUER I HABITATGE ASSEQUIBLE 

100€ Foment lloguer assequible 
Concurrència 
competitiva 

90 23106 48026 
SUBV: FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 
G59936336 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48027 
SUBV: FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT 
G61538187 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48028 
SUBV: FEDERACIÓ ASSOCIACIONS CATALANES 
AMIGUES POBLE SAHRAUÍ G65515173 

2.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 23106 48030 
SUBV: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT G17125832 

4.000€ Cooperació i solidaritat. Projecte Concessió directa 

90 92000 48015 SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 200€ Festa del carrer Miquel Ricomà Concessió directa 

90 92000 48038 
SUBVENCIÓ CAMBRA DE COMERÇ VALLÈS 
ORIENTAL Q0873001B 

1.000€ Promoció empreses comarcals Concessió directa 

31 34100 48004 
SUBVENCIÓ MITJA MARATHON GRANOLLERS-
COL·LECT ATLET.FONS  G59119487 

17.000€ 
Ajut activitats esportives per 

organitzar la Mitja  
Concessió directa 



 
 
 
 

 
 

 
2. Condicionar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023 al compliment dels 

objectius d'estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 

3. Publicar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023 precedent en el Portal de la 
transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Document signat electrònicament. 
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