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1. Introducció
L’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, mitjançant el present Pla Estratègic de
Subvencions, actualitza un instrument de gestió que facilita la planificació, execució i avaluació de les
polítiques socials que té encomanades.
El marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques que, en qualsevol cas,
ens “impedeix gastar més i ens obliga a gastar millor”, trasllada els principis rectors del RD legislatiu
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, als
distints components del Pressupost municipal.
La Llei General de Subvencions va tenir en compte aquesta orientació. Un dels seus principis rectors
és el de transparència. Amb aquest objectiu, les administracions faran públiques les subvencions
concedides.
Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei, afavoreixen
els nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública relativa a les subvencions.
En aquesta línia de millora de l’eficàcia, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions que introdueix una connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir,
amb els costs previsibles i les seves fonts de finançament, amb l’objectiu darrer d’adequar les
necessitats públiques a atendre mitjançant les subvencions. Es per aquest motiu que incorpora les
previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu naixement i de forma plurianual.
La naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és, per tant, la d’instrument de gestió de caràcter
programàtic sense rang normatiu. En el nostre cas, la seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de
l’Ajuntament de Palma, sense incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets
ni obligacions. La seva efectivitat quedarà condicionada a l’establiment de les diverses línies de
subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, la disponibilitat pressupostària de cada exercici.
L’aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa, en conseqüència, que es generi cap tipus de
dret en favor de potencials entitats i/o persones beneficiàries que no podran exigir indemnitzacions o
compensacions cas que el Pla no es desenvolupi en la pràctica en els seus propis termes. El Pla
estratègic de subvencions és, en qualsevol cas, una guia que, dins del marc normatiu preestablert, fixa
la línia a seguir per la corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general.
Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment a través
del control i l’avaluació d’objectius per tal d’assegurar que aquelles línies de subvencions que no
assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o que siguin inadequades al nivell de recursos
invertits puguin ser modificades o substituïdes per d’altres, més eficaces i eficients o, en el seu cas,
eliminades.
En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i
la seva justificació, així com l’establiment de les mesures de control necessàries per a una correcta
execució; aquest fet, al qual es sumen els instruments d’avaluació necessaris, permetrà el
perfeccionament dels programes establerts, la correcció de les desviacions que s’observin i
l’establiment de noves línies d’actuació.
Tot això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer front a
situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir associades a la situació
econòmica actual i/o futura. Per altra banda, aquest Pla Estratègic de Subvencions (PES) aspira a ser el
nexe d’unió entre la fase d’assignació dels recursos públics i la fase d’execució de les polítiques
socials per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i
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no discriminació, eficàcia en l’assoliment dels objectius fixats per l’Àrea de Cultura i Benestar Social
així com eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
En qualsevol cas, per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla estratègic serà
necessària la consignació pressupostària corresponent en els Pressupostos municipals anuals i quedarà
condicionada al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Per tant, aquest Pla Estratègic de Subvencions compleix amb el mandant legal bàsic establert a
l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) que disposa que
“els òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que proposi l’establiment de
subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius
i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costs
previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat
pressupostària”
Desenvolupa la citada Llei el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei General de Subvencions, el qual a l’article 10.1 estableix que “els plans estratègics de
subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin
com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública”
Tanca el marc normatiu general, a nivell local, de les subvencions concedides per l’Ajuntament de
Palma:
-

L’Ordenança Municipal de subvencions, aprovada per Acord Plenari de 26 de febrer de 2015 i
publicada en el BOIB núm. 35 de 12 de març de.2015.

-

Les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada exercici.

2. Àmbit i temporalitat del Pla
2.1 Àmbit
El Pla estratègic comprèn les subvencions que s’estableixin des de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
a la ciutat de Palma.
2.2 Temporalitat
El contingut d’aquest Pla està vinculat a les previsions de subvencions contemplades en els
Pressupostos de despeses de l’Ajuntament de Palma per al període 2020 – 2022 (tres anys)

3. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions
3.1 És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla la inclusió
de les consignacions pressupostàries corresponents en els Pressupostos anuals i l’aprovació de les
bases reguladores de la seva concessió per convocatòria pública, per convenis directes o per
subvencions nominatives.
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4. Articulació pressupostària
El Pla estratègic de subvencions de l’Àrea de Cultura i Benestar Social per al període 2020 – 2022
s’articula pressupostàriament mitjançant la Política de Despesa 23 “Serveis socials i promoció social”
conformement al que s’estableix a l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

5. Eixos estratègics

Eixos estratègics
La cobertura de les necessitats bàsiques
La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió
social.
La promoció de les capacitats per l’autonomia personal.

Eix 1
Eix 2
Eix 3

6. Mesures
Els eixos d’actuació amb les mesures que desenvoluparà l’Àrea de Cultura i Benestar Social,
mitjançant aquest Pla estratègic de subvencions, per tal d’atendre a cadascuna d’elles així com les
seves fonts de finançament, són les que s’indiquen a continuació.

Mes
ures

Eix 1

Eixos estratègics i les seves mesures
La cobertura de les necessitats bàsiques
1.1
1.2

La cobertura de necessitats bàsiques en relació a alimentació.
La cobertura de necessitats bàsiques en relació al manteniment al mateix habitatge
i al manteniment i equipaments de la llar.

Eixos estratègics i les seves mesures
Eix 2

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.

Mesures

2.1

Mes
ures

Eix 3

2.2
2.3

La detecció, prevenció i intervenció, conjunta amb altres serveis i
entitats, en situacions de risc social fomentant la incorporació social
Les actuacions comunitàries territorials pel tal d’afavorir i generar contexts
preventius
El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i
habilitats parentals.

La promoció de les capacitats per l’autonomia personal.
3.1

Les capacitats d’autonomia i la inserció, en la vida quotidiana, als recursos
normalitzats, territorials i de ciutat,
de les persones amb discapacitat.
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7. Modificació del Pla
7.1 Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada realitzades les tasques
de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels programes en què es desenvolupa, si es fes
palesa la ineficàcia o la desviació de qualcun d’ells amb respecte amb els objectius previstos, aquest
programa haurà de ser modificat o eliminat.
7.2 Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públics que
aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla estratègic s’entendrà modificat
automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta modificació, es realitzarà mitjançant les
modificacions pressupostàries necessàries, conformement a la legislació vigent en matèria d’Hisendes
Locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius i
mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment.

8. Seguiment i efectes
8.1 L’Àrea de Cultura i Benestar Social establirà, respecte dels programes i línies de subvencions que
contempla aquest Pla estratègic, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels
objectius previstos per a cadascun d’ells, així com els sistemes d’avaluació quantitativa i qualitativa
que permetin el seguiment en temps real del seu grau d’execució.
8.2 Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels programes,
existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o d’aquell que
sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per d’altres més
eficaces i eficients o podran ser eliminades.
8.3 Els tècnics de Benestar Social responsables dels programes hauran de fer un seguiment de la
posada en marxa de les activitats subvencionables d’aquest Pla.
8.4. Es preveu el compliment del 85% dels objectius previstos en el present Pla Estratègic, abans de la
finalització de la seva vigència el 2023.

9. Avaluació
L’informe general d’avaluació dels objectius previstos al Pla estratègic de subvencions es realitzarà el
primer trimestre de l’exercici següent objecte de l’avaluació i passarà a formar part de la memòria
final de l’exercici pressupostari amb el qual es correspon.
El contingut d’aquest document recollirà els resultats obtinguts amb els programes de subvencions que
s’han desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat, així com les repercussions
pressupostàries i financeres per als següents exercicis. Així mateix, recollirà les propostes de
modificació que es considerin adients per a l’assoliment dels objectius i les noves línies d’actuació i
programes de subvencions proposats. Els tècnics de Benestar Social proposaran ajustar la quantia de
les subvencions, en funció de la consecució dels objectius fixats, que es derivi dels informes de
seguiment i avaluació dels projectes.
Això no obstant, amb caràcter previ a l’elaboració dels avantprojectes de Pressupostos anuals, es
realitzarà una avaluació provisional per tal de posar de manifest les àrees d’actuació i programes
susceptibles de ser revisats, suprimits i/o incorporats.
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Per possibilitar la comparació de les dades d’atenció, cal que les entitats subvencionades treballin amb
un model homogeni d’indicadors i un termini de lliurament que faci possible un traspàs d’informació
dinàmic. A continuació es detallen les pautes de seguiment necessàries per fer possible avaluacions
conjuntes i homogènies.
•

•

•

Els serveis realitzaran les memòries tenint en compte aquestes recomanacions. Termini: 30
dies des de la finalització del servei, o 31 de gener en el cas dels programes de durada superior
a l’any.
El/la responsable tècnic/ca revisarà que la memòria respongui a les recomanacions i revisarà
la coherència de les dades tècniques i, amb el suport dels serveis administratius, les
econòmiques, per al qual disposarà de 10 dies des de la recepció, o 31 de gener en el cas de
programes de durada superior a un any.
Els tècniques responsables rebran les memòries revisades i les posarà a l’abast de l’Àrea un
dia després de la seva recepció.

El cos de la memòria haurà de respondre a un format, estructura i continguts equiparables.
•

Format: una vegada revisades, les memòries definitives es lliuraran en format PDF i Word
mitjançant dos suports electrònics: un CD i un correu electrònic dirigit al responsable del
servei dins l’Àrea de Benestar Social. En cas que la memòria excedeixi els 4 Megas d’espai,
serà suficient amb un CD.

•

Estructura i continguts: les memòries constaran de l’estructura que s’especifica a continuació.
o Portada. En ella constarà el nom del servei, l’entitat que l’ha executat, el període al
qual fan referència les dades i el/la professional de referència.
o Índex dels continguts.
o Desenvolupament. En aquest apartat s’inclouran les dades més rellevants del servei
segons el format de memòria que s’adjunta a l’Annex III
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Model de resum de dades a adjuntar a les memòries de les entitats subvencionades
Altes i baixes durant el període
Número d’altes durant el període:
Llista d’espera:

Número de baixes durant el període:

Dades totals
Número total de persones ateses:
Per sexe:
Homes
Dones
Per grup d’edat: De 0 a 2 anys
De 3 a 5 anys
De 6 a 11 anys
De 12 a 15 anys
De 16 i 17 anys
Per nacionalitat:
Espanyola
Illes Balears
Altres comunitats autònomes
Estrangera
UE-27
Europea no comunitària
Africana

De 18 a 29 anys
De 30 a 64 anys
De 65 a 74 anys
De 75 a 84 anys
De 85 i més anys

Asiàtica
Llatinoamericana
Resta

Discapacitat reconeguda
Sí té una discapacitat reconeguda
(especificar grau en cas de servei específic per al col·lectiu)_________________
No té una discapacitat reconeguda
Grau de dependència
Sí té un grau de dependència reconegut
(especificar grau en cas de servei específic per al col·lectiu)_________________
No té un grau de discapacitat
Amb expedient obert als serveis socials de l’Ajuntament de Palma
Sí
No
Servei derivant:
Usuaris totals per tipus de servei:
(si escau)

Resta d’indicadors específics d’avaluació del Pla de subvencions vigent

Pressupost executat
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Total persones ateses per barris
Sector

Ciutat
Antiga

Est

Estacions

Litoral de
Llevant

Llevant
Nord

CZE

Zona Estadística

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
072
088
089
052
053
056
057
058
059
060
061
062
047
048
049
051
054
055
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

EL Puig de Sant Pere
Jaume III
La Llotja-el Born
Sant Jaume
Sant Nicolau
Cort
La Seu
Monti-sion
La Calatrava
El Sindicat
El Mercat
La Missió
Plaça dels Patins
Polígon de Llevant A
Zona Portuària
Cabrera
La Indioteria (urbà)
La Indioteria (rural)
Son Rutlan
Mare de Déu de Lluc
Son Cladera
El Viver
El Rafal Nou
El Rafal Vell
Son Fortesa (nord)
Bons Aires
Plaça de Toros
Son Oliva
L'Olivera
Arxiduc
Marquès Fontsanta
El Molinar
Coll d'en Rabassa
Son Riera
Can Pastilla
Aeroport
Les Meravelles
L'Arenal
El Pil·larí
Son Ferriol
L'Aranjassa
Sant Jordi

087
063
064
070
067

La Casa Blanca
Els Hostalets
Son Fortesa (sud)
Pere Garau
Son Canals

Total pers.
ateses

Sector

Llevant
Sud

Mestral

Nord

Ponent

Gregal

CZE

Zona Estadística

068
069
071
072
073
074
075
027
028
029
030
031
032

La Soledat (nord)
Estadi Balear
Foners
Polígon de Llevant B
La Soledat (sud)
Son Malferit
Can Pere Antoni
Son Peretó
Son Flor
Son Serra-la Vileta
Son Roca
Son Ximelis
Son Anglada

033
034
035
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
050
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
036

Son Rapinya
Almendros-Son Pacs
Son Xigala
Son Cotoner
Son Dameto
El Camp d'en Serralta
El Fortí
El Secar de la Real
Establiments
Son Espanyol
Son Sardina
Cal Capiscol
El Camp Redó
Amanecer
Sant Agustí
Cala Major
Portopí
La Bonanova
Gènova
El Terreno
Bellver
Son Armadans
La Teulera
Son Espanyolet
Son Dureta
Santa Catalina
El Jonquet
Son Vida

065
066

Son Gotleu
Can Capes

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

Total pers.
ateses

10. Entrada en vigor
Aquest Pla Estratègic de Subvencions (2020 – 2022) entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple
de la corporació i sigui exposat a la web corporativa www.palmademallorca.es.
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Annex I
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma,
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de
Despeses per als exercicis 2020, 2021 i 2022, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats
mitjançat modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. Així mateix,
conformement al que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i tal com
s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions
i la seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent,
entre d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici.
La informació del quadre resum d’aquest annex es construeix a partir de les línies programàtiques del
Pla Estratègic (que s’està elaborant de forma paral·lela). Dels diferents eixos i mesures es seleccionem
aquells que s’han considerat que compleixen amb la funció de promoció que tenen les convocatòries
de subvenció.
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CODI EIX

EIX

CODI
MESURA

1.1.

MESURA

La cobertura de necessitats
bàsiques

1.1.

1.2.

Eix 2

El risc d’exclusió social dels
infants, joves i de les famílies

2.1

CAPÍTOL

CRÈDIT
INICIAL

CRÈDIT
DEFINITIU

FONS
FINANÇ.

La cobertura de
necessitats bàsiques
en relació a
alimentació

SUBVENCIÓ
CONVENI
DIRECTE (Banc
d’aliments)

IV

75.000€

75.000€

FONS PROPIS

La cobertura de
necessitats bàsiques

SUBVENCIÓ
CONVENI
DIRECTE
(Càritas)

IV

600.000€

600.000€

FONS PROPIS

SUBVENCIÓ
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

IV

75.000€

75.000€

FONS PROPIS

SUBVENCIÓ
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

IV

75.000€

75.000€

SUBVENCIÓ
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

IV

240.000€

240.000€

1.500.000€

1.500.000€

1.1.

Eix 1

MODALITAT
DE
CONCESSIÓ

La cobertura de
necessitats bàsiques
en relació a
alimentació
Cobertura de
necessitats bàsiques
en relació al
manteniment al
mateix habitatge i al
manteniment i
equipaments de la
llar
La detecció,
prevenció i
intervenció, conjunta
amb altres serveis i
entitats, en situacions
de risc social
fomentant la
incorporació social

FONS PROPIS

FONS PROPIS

2.2
Les actuacions
SUBVENCIÓ
IV
comunitàries
CONCURRÈNCIA
ÀREA DECOMPETITIVA
CULTURA I BENESTAR SOCIAL
territorials pel tal
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FONS PROPIS

CODI EIX

EIX

CODI
MESURA

MESURA

MODALITAT
DE
CONCESSIÓ

CAPÍTOL

CRÈDIT
INICIAL

CRÈDIT
DEFINITIU

FONS
FINANÇ.

d’afavorir i generar
contexts preventius

2.3

Eix 3

La promoció de les capacitats
per l’autonomia personal

3.1

El suport a les
famílies en situació
de risc lligada a la
manca de
competències i
habilitats parentals
Les capacitats
d’autonomia i la
inserció, en la vida
quotidiana, als
recursos
normalitzats,
territorials i de ciutat,
de les persones amb
discapacitat.
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135.000€

FONS PROPIS

FONS PROPIS

Annex II

Fitxes dels eixos programàtics

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.1 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES (ALIMENTS)
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible

Concessió directa Conveni: 325.000€
Concessió concurrència competitiva: 25.000€
Total: 350.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica d’alimentació de la població de Palma en situació de necessitat.
Recollir, emmagatzemar i distribuir aliments
Objectius específics

Distribuir aliments entre diferents entitats ubicades al territori
Repartiment d’aliments a les persones en situació de necessitat

Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’entitats repartidores
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.2 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES EN RELACIÓ A L’HABITATGE
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible

Concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica de manteniment de l’habitatge i equipaments de la llar
Facilitar l’accés a un habitatge digne
Facilitar el manteniment de l’habitatge

Objectius específics

Evitar la pobresa energètica
Facilitar l’equipament bàsic de la llar
Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregades per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa (desagregada per sexes)
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2

El risc d’exclusió social dels infants, joves i de les famílies
MESURA 2.1 La detecció, prevenció i intervenció, conjunta amb altres serveis i entitats, en situacions de risc
social fomentant la incorporació social
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 80.000€

Objectiu general:
Minvar el risc d’exclusió dels joves i adults amb dèficits formatius i manca de treball
Organització de projectes adreçats al suport/orientació i formació prelaboral a persones amb dèficits formatius. ( Fins als 60 anys)
Organització de projectes adreçats a la formació pre-laboral per a joves de
16 fins a 29 anys.
Objectius específics
Projectes en base a itineraris personalitzats fonamentats amb les tècniques
d’orientació per a la inserció sociolaboral del joves, de 16 fins a 29 anys.

Destinataris:
Ciutadans a partir de 16 anys en situació de risc social per dèficits formatius i ocupacionals.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball atesos per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
(desagregats per sexes)
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i de manca de
treball
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball participants als projectes grupals i comunitaris per tal
de disminuir el seu risc d’exclusió(desagregats per sexes)
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i
de manca de treball
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.2 Les actuacions comunitàries territorials pel tal d’afavorir i generar contexts preventius
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 500.000€

Objectiu general:
Promocionar la cohesió social i convivència comunitària als barris de Palma
Realitzar actuacions sociocomunitàries preventives a barris de Palma, a
través de projectes de treball en xarxa d’entitats/serveis
Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives els horabaixes,
caps de setmana i/o períodes de vacances.
Objectius específics

Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives amb col·lectius
vulnerables o de risc social

Realitzar projectes preventius de les drogodependències als barris,
centres educatius, oci nocturn.
Destinataris:
Famílies amb menors en risc social. Adults i població general. Entitats territorials.
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe i edat)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’actuacions sociocomunitaries realitzades
Nombre d’hores dedicades a actuacions sociocomunitàries relacionades
Perfil de la població participant
Nombre de reunions de xarxa realitzada
Nombre d’entitats participants
Demanda atesa i necessitats detectades
Recursos i serveis col·laboradors
Nombre de persones col·laboradores
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració i satisfacció de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2:

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.3 El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats
parentals
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 45.000€

Objectiu general:
Donar suport socioeducatiu a les famílies amb infants i joves en situació de risc

Promoure les competències i habilitats parentals
Objectius específics

Promoure estils de vida saludable
Promoure la coordinació entre entitats i serveis comunitaris en relació als
infants i les famílies en situació de risc

Destinataris:
Famílies en situació de risc.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de famílies ateses per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
Nombre d’infants i joves atesos a programes específics (desagregació per sexe)
Nombre de participants en projectes grupals i comunitaris que promoguin les competències i habilitats parentals
(desagregació per edat i sexe)
Nombre d’entitats i serveis que participen en els projectes
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 3
La promoció de les capacitats per l’autonomia personal
MESURA 3.1 promoció de les capacitats per l’autonomia personal
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2020

Cost previsible:

Concessió en concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Promoure la integració social de persones amb discapacitat

Organització de projectes grupals per facilitar la participació i integració social

Objectius específics

Projectes en base a itineraris personalitzats adreçats a vida independent de
persones en situació de discapacitat

Destinataris:
Entitats de persones en situació de discapacitat que facilitin la participació social i incrementin l’autonomia social de
les seves persones amb discapacitat.
Persones en situació de discapacitat que tinguin dificultats en la seva integració social
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregades per edat i sexe)
Nombre total de persones en procés d’integració. (desagregades per edat i sexe)
Nombre d’actuacions realitzades
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.1 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES (ALIMENTS)
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible

Concessió directa Conveni: 175.000€
Concessió concurrència competitiva: 25.000€
Total: 200.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica d’alimentació de la població de Palma en situació de necessitat.
Recollir, emmagatzemar i distribuir aliments
Objectius específics

Distribuir aliments entre diferents entitats ubicades al territori
Repartiment d’aliments a les persones en situació de necessitat

Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’entitats repartidores
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Nombre d’actuacions sociocomunitàries realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.2 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES EN RELACIÓ A L’HABITATGE
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible

Concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica de manteniment de l’habitatge i equipaments de la llar
Facilitar l’accés a un habitatge digne
Facilitar el manteniment de l’habitatge

Objectius específics

Evitar la pobresa energètica
Facilitar l’equipament bàsic de la llar
Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregades per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa (desagregada per sexes)
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2

El risc d’exclusió social dels infants, joves i de les famílies
MESURA 2.1 La detecció, prevenció i intervenció, conjunta amb altres serveis i entitats, en situacions de risc
social fomentant la incorporació social
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 80.000€

Objectiu general:
Minvar el risc d’exclusió dels joves i adults amb dèficits formatius i manca de treball
Organització de projectes adreçats al suport/orientació i formació prelaboral a persones amb dèficits formatius. ( Fins als 60 anys)
Organització de projectes adreçats a la formació pre-laboral per a joves de
16 fins a 29 anys.
Objectius específics
Projectes en base a itineraris personalitzats fonamentats amb les tècniques
d’orientació per a la inserció sociolaboral del joves, de 16 fins a 29 anys.

Destinataris:
Ciutadans a partir de 16 anys en situació de risc social per dèficits formatius i ocupacionals.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball atesos per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
(desagregats per sexes)
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i de manca de
treball
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball participants als projectes grupals i comunitaris per tal
de disminuir el seu risc d’exclusió(desagregats per sexes)
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i
de manca de treball
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.2 Les actuacions comunitàries territorials pel tal d’afavorir i generar contexts preventius
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 500.000€

Objectiu general:
Promocionar la cohesió social i convivència comunitària als barris de Palma
Realitzar actuacions sociocomunitàries preventives a barris de Palma, a
través de projectes de treball en xarxa d’entitats/serveis
Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives els horabaixes,
caps de setmana i/o períodes de vacances.
Objectius específics

Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives amb col·lectius
vulnerables o de risc social

Realitzar projectes preventius de les drogodependències als barris,
centres educatius, oci nocturn.
Destinataris:
Famílies amb menors en risc social. Adults i població general. Entitats territorials.
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe i edat)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’actuacions sociocomunitaries realitzades
Nombre d’hores dedicades a actuacions sociocomunitàries relacionades
Perfil de la població participant
Nombre de reunions de xarxa realitzada
Nombre d’entitats participants
Demanda atesa i necessitats detectades
Recursos i serveis col·laboradors
Nombre de persones col·laboradores
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració i satisfacció de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 2:

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.3 El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats
parentals
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 45.000€

Objectiu general:
Donar suport socioeducatiu a les famílies amb infants i joves en situació de risc

Promoure les competències i habilitats parentals
Objectius específics

Promoure estils de vida saludable
Promoure la coordinació entre entitats i serveis comunitaris en relació als
infants i les famílies en situació de risc

Destinataris:
Famílies en situació de risc.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de famílies ateses per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
Nombre d’infants i joves atesos a programes específics (desagregació per sexe)
Nombre de participants en projectes grupals i comunitaris que promoguin les competències i habilitats parentals
(desagregació per edat i sexe)
Nombre d’entitats i serveis que participen en els projectes
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 3
La promoció de les capacitats per l’autonomia personal
MESURA 3.1 promoció de les capacitats per l’autonomia personal
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2021

Cost previsible:

Concessió en concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Promoure la integració social de persones amb discapacitat

Organització de projectes grupals per facilitar la participació i integració social

Objectius específics

Projectes en base a itineraris personalitzats adreçats a vida independent de
persones en situació de discapacitat

Destinataris:
Entitats de persones en situació de discapacitat que facilitin la participació social i incrementin l’autonomia social de
les seves persones amb discapacitat.
Persones en situació de discapacitat que tinguin dificultats en la seva integració social
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregades per edat i sexe)
Nombre total de persones en procés d’integració. (desagregades per edat i sexe)
Nombre d’actuacions realitzades
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.1 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES (ALIMENTS)
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible

Concessió directa Conveni: 175.000€
Concessió concurrència competitiva: 25.000€
Total: 200.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica d’alimentació de la població de Palma en situació de necessitat.
Recollir, emmagatzemar i distribuir aliments
Objectius específics

Distribuir aliments entre diferents entitats ubicades al territori
Repartiment d’aliments a les persones en situació de necessitat

Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’entitats repartidores
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Nombre d’actuacions sociocomunitàries realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
Av Gabriel Alomar,18- 1r (Edifici Avingudes) Palma , Tel.:971 225977 www@a-palma.es

EIX 1
LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
MESURA 1.2 LA COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES EN RELACIÓ A L’HABITATGE
Àmbit temporal inicial

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible

Concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Cobrir la necessitat bàsica de manteniment de l’habitatge i equipaments de la llar
Facilitar l’accés a un habitatge digne
Facilitar el manteniment de l’habitatge

Objectius específics

Evitar la pobresa energètica
Facilitar l’equipament bàsic de la llar
Destinataris:
Entitats de Serveis Socials que actuïn o desenvolupen els seus projectes en la ciutat de Palma
Indicadors administratius
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació)
Nombre de persones ateses (desagregades per sexe)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Cobertura de barris
Altres indicadors de gestió interna:
Perfil de la població atesa (desagregada per sexes)
Nombre de reunions de xarxa realitzades
Demanda atesa i necessitats detectades
Nombre de persones col·laboradores (desagregat per sexe)
Recursos i serveis col·laboradors
Valoració de les persones participants
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EIX 2

El risc d’exclusió social dels infants, joves i de les famílies
MESURA 2.1 La detecció, prevenció i intervenció, conjunta amb altres serveis i entitats, en situacions de risc
social fomentant la incorporació social
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 80.000€

Objectiu general:
Minvar el risc d’exclusió dels joves i adults amb dèficits formatius i manca de treball
Organització de projectes adreçats al suport/orientació i formació prelaboral a persones amb dèficits formatius. ( Fins als 60 anys)
Organització de projectes adreçats a la formació pre-laboral per a joves de
16 fins a 29 anys.
Objectius específics
Projectes en base a itineraris personalitzats fonamentats amb les tècniques
d’orientació per a la inserció sociolaboral del joves, de 16 fins a 29 anys.

Destinataris:
Ciutadans a partir de 16 anys en situació de risc social per dèficits formatius i ocupacionals.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball atesos per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
(desagregats per sexes)
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i de manca de
treball
Nombre de joves amb dèficits formatius i de manca de treball participants als projectes grupals i comunitaris per tal
de disminuir el seu risc d’exclusió(desagregats per sexes)
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i
de manca de treball
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants
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EIX 2

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.2 Les actuacions comunitàries territorials pel tal d’afavorir i generar contexts preventius
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 500.000€

Objectiu general:
Promocionar la cohesió social i convivència comunitària als barris de Palma
Realitzar actuacions sociocomunitàries preventives a barris de Palma, a
través de projectes de treball en xarxa d’entitats/serveis
Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives els horabaixes,
caps de setmana i/o períodes de vacances.
Objectius específics

Realitzar actuacions sociocomunitàries i socioeducatives amb col·lectius
vulnerables o de risc social

Realitzar projectes preventius de les drogodependències als barris,
centres educatius, oci nocturn.
Destinataris:
Famílies amb menors en risc social. Adults i població general. Entitats territorials.
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregat per sexe i edat)
Cobertura (% persones ateses sobre total estimat de població destinatària)
Nombre d’actuacions sociocomunitaries realitzades
Nombre d’hores dedicades a actuacions sociocomunitàries relacionades
Perfil de la població participant
Nombre de reunions de xarxa realitzada
Nombre d’entitats participants
Demanda atesa i necessitats detectades
Recursos i serveis col·laboradors
Nombre de persones col·laboradores
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració i satisfacció de les persones participants
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EIX 2:

La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.
MESURA 2.3 El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats
parentals
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible:

Concessions en concurrència competitiva: 45.000€

Objectiu general:
Donar suport socioeducatiu a les famílies amb infants i joves en situació de risc

Promoure les competències i habilitats parentals
Objectius específics

Promoure estils de vida saludable
Promoure la coordinació entre entitats i serveis comunitaris en relació als
infants i les famílies en situació de risc

Destinataris:
Famílies en situació de risc.

Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de famílies ateses per tal de disminuir el seu risc d’exclusió
Nombre d’infants i joves atesos a programes específics (desagregació per sexe)
Nombre de participants en projectes grupals i comunitaris que promoguin les competències i habilitats parentals
(desagregació per edat i sexe)
Nombre d’entitats i serveis que participen en els projectes
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants
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EIX 3
La promoció de les capacitats per l’autonomia personal
MESURA 3.1 promoció de les capacitats per l’autonomia personal
Àmbit temporal inicial:

Exercici pressupostari 2022

Cost previsible:

Concessió en concurrència competitiva: 25.000€

Objectiu general:
Promoure la integració social de persones amb discapacitat

Organització de projectes grupals per facilitar la participació i integració social

Objectius específics

Projectes en base a itineraris personalitzats adreçats a vida independent de
persones en situació de discapacitat

Destinataris:
Entitats de persones en situació de discapacitat que facilitin la participació social i incrementin l’autonomia social de
les seves persones amb discapacitat.
Persones en situació de discapacitat que tinguin dificultats en la seva integració social
Indicadors administratius:
% finançament municipal sobre cost total de l’activitat
% execució econòmica de la subvenció concedida
Pes de la despesa subvencionada amb aquest objectiu sobre el total de les subvencions
Indicadors relatius a l’activitat (Pla d’actuació):
Nombre de persones ateses (desagregades per edat i sexe)
Nombre total de persones en procés d’integració. (desagregades per edat i sexe)
Nombre d’actuacions realitzades
Cobertura de les actuacions per tal de disminuir el risc d’exclusió
Cobertura de l’atenció grupal i comunitària per tal de disminuir el risc d’exclusió
Nombre de projectes grupals i comunitaris relacionats
Nombre d’hores dedicades a projectes grupals i comunitaris relacionats
Altres indicadors de gestió interna:
Valoració de les persones participants
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Annex III
Memòria de l’activitat
1. Identificació i descripció de l’activitat
a. Dades de l’entitat beneficiària
b. Persona responsable
c. Dades específiques de l’activitat subvencionada
d. Descripció de les fases d’execució i incidències
2. Avaluació tècnica de l’activitat
a. Objectius generals. Seguiment i avaluació de les activitats subvencionades segons la
sol·licitud presentada
b. Objectius específics. Avaluació segons els objectius concrets i indicadors de la sol·licitud
presentada
c. Població atesa. Nombre de persones ateses segregades per edat i sexe
d. Temporalització i cronograma de l’activitat
e. Coordinació amb els serveis comunitaris bàsics territorials i/o centrals
f. Estratègia i metodologia
g. Relacions amb altres entitats (aportacions, reunions...)
3. Avaluació de la gestió de l’activitat
a. Recursos humans
b. Recursos materials
c. Recursos econòmics. Valoració del pressupost executat
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