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Antecedents o Fets

D’acord amb l’Exposició de Motius i l’article 8 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, per a l’establiment de qualsevol tipus de subvenció s’ha d’elaborar un Pla 
estratègic de subvencions que concreti i connecti els objectius i els efectes que es pretenen amb 
la seva aplicació, el termini necessari per a llur consecució, els costos previsibles i les fonts de 
finançament.

L’article 12 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions, estableix pautes relatives al contingut del Pla estratègic de subvencions, 
essent destacable la necessitat de concretar el pla en línies de subvenció que han d’explicitar, 
entre d’altres aspectes, els indicadors que han de permetre fer seguiment i avaluació per conèixer 
de forma continuada l’estat de la situació.

En data 25 de febrer de 2016 es va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2016-2018, integrat 
per un text articulat format per 24 articles, una disposició addicional i, arran de les modificacions 
aprovades durant la seva vigència, un total de 74 fitxes annexes que definien les diverses línies de 
subvenció programades.

Arribada la finalització de la seva vigència i un cop avaluada la seva aplicació, s’ha elaborat un 
nou Pla estratègic de subvencions per al període 2019-2021.

Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS).

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (en endavant, RGS).

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, règim jurídic de les Administracions Públiques.

- Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

- Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.
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Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones, de data 19 de març 
de 2019, l’informe jurídic, de data 14 de març de 2019, l’informe tècnic del director de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, de data 15 de març de 2019, i els informes tècnics del Servei de Comerç, 
l’Àmbit de Promoció Econòmica Local, el Servei d’Educació, la Unitat de Mobilitat, l’Àmbit de 
Polítiques Socials, l’Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris, el Servei Rubí Brilla, el Servei de 
Cultura, l’Àmbit de Polítiques Culturals, d’Esports i Educació, el Servei de Relacions Ciutadanes i 
Proximitat, la Unitat de Protecció Civil, l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils, el Servei 
de Salut Pública i l’Àrea de Serveis Centrals que consten a l’expedient.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

  
1. Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2019-2021 que forma part integrant de l’expedient.

2. El Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021 no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat 
queda condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvenció, sempre limitada a les 
disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

3. Difondre el contingut d’aquesta resolució, mitjançant la seva publicació i la publicació del Pla 
estratègic de subvencions 2019-2021 amb els seus annexes, a la Seu electrònica municipal.

4. Comunicar aquesta resolució a totes les Àrees municipals per al seu coneixement i efecte amb 
indicacions de traslladar la informació als diferents serveis gestors de les subvencions. I 
publicar a la intranet la notícia de l’aprovació del Pla estratègic de subvencions 2019-2021 amb 
un enllaç a la publicació del seu text i els seus annexes de la Seu electrònica municipal.

5. Donar comptes d’aquesta resolució al proper Ple municipal.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.
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L'alcaldessa
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El vicesecretari accidental
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