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Annex I: QUADRE RESUM D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS. SEGURETAT CIUTADANA 

 

 

ÀREA 
OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
PROGRAMES 

MODALITAT 
CONCESSIÓ 

CAPÍTOL 
PRESSUPOST 

CRÈDITS 
INICIALS 

(€) 
FINANÇAMENT 

Seguretat 
Ciutadana  

Cobertura de 
necessitats  

 

Pagament de despeses 
AVPC , per la participació 
de l’Associació en les 
tasques de protecció civil 
del municipi  

concessió 
directa  

IV 
 

5.500€ 
Recursos propis 

 

Concessió 
directa 

IV 
En 

espècie 
(3.500 €) 

Recursos propis 
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Annex II:  Fitxes de Programes 

 
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, 
emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt de partida el 
Pressupost de Despeses pels exercicis 2021, 2022 i 2023, referit tant als seus crèdits inicials 
com als incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici. 
Així mateix, d’acord amb el 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. 

 
 

ÀREA SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  

OBJECTIU ESTRATÈGIC: COBERTURA DE NECESSITATS  

Cost previsible: 5.500 euros 
Despeses en espècie, valoració estimada 3.500 €  

Modalitat de 
concessió:  

Concessió directa  

 
Programa : PAGAMENT DE DESPESES DE L’AVPC 
 

Objectius específics: 

Participar en el finançament de les despeses de l’Associació de 
Voluntaris Protecció Civil per garantir la parcticipació ciutadana en 
tasques de protecció civil com a recurs del municipi  

Consolidar la col·laboració desinteressada en tasques de protecció 
civil dins el municipi. 

Mantenir i ampliar els elements de col·laboració eficaç i ordenada 
dels ciutadans i ciutadanes que signifiqui una ajuda i una contribució 
reals a les tasques de protecció civil. 

Beneficiari :  
Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres 
NIF. G55174973 

Destinataris:  
Ciutadans de Figueres 
 

Indicadors 
d’avaluació: 

Qualitat i nivell de la programació 
Pla de comunicació i estratègies 
Accessibilitat 
Nombre de serveis prestats 
Nombre d’hores invertides 
Nombre d’actuacions de formació i suport realitzades. 
Justificació de la subvenció rebuda a partir de les despeses que han 
generats pel seu funcionament. 
Impacte econòmic 

 
 


