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1. El marc de la reconstrucció social i econòmica a Sant
Feliu
Oficina municipal
de tracció i gestió
de fons

Reactivació de les subvencions
aturades de l'ApropAMB.
Acceptació dels projectes del
Pla de Sostenibilitat Ambiental

Agenda Urbana

2.Estat de la despesa segons tipologia de finançament
a. Romanent i subvencions d'altres administracions

Total romanent previst

3.000.000 €

85 %
Romanent compromès
Romanent pendent d'execució

Total altres administracions previst

2.500.000 €

85%

500.000 €

15%

1.948.000 €

82 %
Total altres aapp compromès
Pendent d'execució

1.600.000 €

82%

348.000 €

18%

2.Estat de la despesa segons tipologia de finançament
b. Visió global
Total previst *

7.800.000 €

76 %
Total compromès

5.938.000 €

76%

Total pendent d'execució

1.862.000 €

24%

*Aquestes dades inclouen els imports d'execució de romanent, subvencions d'altres administracions,
pressupost ordinari 2021 i pressupost ordinari 2020

3. Estat d'execució de les actuacions
Variació respecte al juny de
2021
Pendents d'iniciar: s'han
reduït en un 8%
En execució: s'han reduït en
un 1,5%
Finalitzades: han
augmentat un 7,3%

Finalitzades
52.2%

Pendents d'inciar
10.1%

En execució
37.7%

4. Avenços destacats I
Habitatge
"L'Ajuntament obre una nova línia
d'ajuts dotada amb 100.000 euros per
al pagament del lloguer"

"El nou carril bici de la carretera
Sànson ja és transitable"
Una mesura que també pretén millorar la
mobilitat als entorns escolars.
Les obres també han comportat millores
com arranjament de carrers, reubicació de
contenidors o ampliació de places
d'aparcament

El termini de sol·licitud és del 6 de
setembre al 8 d'octubre.
Les ajudes van dirigides a persones en
situació d'atur, ERTO, o que han vist
reduïda la seva jornada degut a la
pandèmia.
Els ajuts contemplen el reemborsament
d'un 25% de l'import mensual de lloguer
per un màxim de 4 mesos a partir del 2021

Mobilitat

4. Avenços destacats II
Mobilitat
"Policia Local i Trànsit desenvolupen una campanya de control a vehicles de
mobilitat personal"
Nova ordenança per millorar la convivència en la
mobilitat i fomentar nous usos de l'espai públic.
S'estan planificant sessions formatives sobre l'ús
dels VMP.
L'ordenança regula la mobilitat dels VMP que
han de respectar el codi de circulació per cada
tipus de vehicle

"L'Ajuntament cedeix 50 ordinadors a escoles i
entitats de la ciutat"
Una acció per millorar la connectivitat a les
escoles de la ciutat i donar suport a les entitats
en matèria de digitalització.
L'Ajuntament dona una segona vida al
material informàtic que s'ha renovat.

Educació i entitats

4. Avenços destacats III
Cultura

Comerç de proximitat

"Es presenta un joc online per fomentar
la cultura popular de la ciutat"
La presentació
es farà el 7
d'octubre a
les 18h a la
nau baixa de
Can Bertrand.

"Es presenta al teixit comercial el projecte
de moneda local"
L'objectiu és fomentar
el comerç de
proximitat, i millorarne la digitalització.
Es farà una enquesta
per conèixer la
implicació i necessitats
del comerç

"Ajuts per donar suport a les famílies
cofinançant serveis terapèutics especialitzats"
Previsió obertura de sol·licituds: 15 d'octubre
al 15 de novembre
Els ajuts van destinats a donar suport a les
persones en situació de dependència i al seu
entorn cuidador

Persones amb discapacitat

4. Avenços destacats IV
Serveis Socials i TIC
"Presentació de l'Eina predictiva
de situacions de vulnerabilitat"

Transversalitat:
Serveis Socials i TIC

Un projecte pioner i innovador al territori
català i que posa la tecnologia al servei de les
persones

Pro-activitat i
prevenció

Anàlisi, identificació de
necessitats i predicció en
l'àmbit dels serveis socials

Canvi de model: cap a uns
Serveis Socials
emancipadors

Millora de la presa de
decisions i eficiència en
la gestió dels recursos

5. Presentació de projectes

3.1.6.1.i. Pla d'Inclusió Digital: formació i capacitació
en competències i habilitats digitals
3.1.5.2.a. Suport a les entitats
3.1.10.1.b. Suport al desplegament de les polítiques
d'Habitatge

Gràcies per la vostra col·laboració

