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La Regidoria de Cultura i Benestar Social, amb l’elaboració del Pla estratègic de subvencions
per als anys 2020-2022 (adjunt), vol disposar de l’instrument de gestió que faciliti la
planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques culturals municipals com a factor
estratègic en la construcció de la ciutat i en seu desenvolupament econòmic, social i
territorial, promovent i estimulant totes les iniciatives culturals sorgides de la iniciativa
col·lectiva.
En aquest Pla es recullen els principis i les obligacions competencials de l’Ajuntament de
Palma establertes a l’article 103 del capítol XII, Cultura, de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, i al Decret de batlia núm. 201913026, de 28 de juny de
2019, d’organització de serveis administratius de l’Ajuntament de Palma.
Aquest Pla estableix cinc línies de subvencions i la quantitat màxima anual destinada a
l’objecte d’aquest Pla serà la que s’aprovi al pressupost municipal anual, i es concretarà en
cadascuna de les bases de la convocatòria pública de subvencions.

Atès l’informe emès pel Departament d’Intervenció, amb data 31 de març de 2020, no és
objecte de fiscalització prèvia el Pla estratègic ja que no comporta cap despesa ni
contraprestació econòmica la seva aprovació.
D’acord amb l’article 127.1 g de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; el DL
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la
CAIB; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’art. 185 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per l’RDL 2/2004, de 5 de març; les Bases
d’execució del vigent Pressupost municipal; el Decret de batlia núm. 201913026, de 28 de
juny de 2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma; el Decret
núm. 201912198, de 17 de juny de 2019, de l’estructura de les àrees i àrees delegades de
l’Ajuntament de Palma i l’assignació dels regidors titulars respectius; el Decret 201912308,
de 18 de juny de 2019, de nomenament de tinents de batle, i el Decret núm. 3000, de 26 de
febrer de 2014, de delegació de competències del director de la Secretaria de la Junta de
Govern en altres funcionaris de l’Ajuntament, propòs que es dicti el següent
Acord
1. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Cultura 2020-2022, adjunt i que forma
part d’aquest acord, en compliment de l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre de, general de subvencions i l’article 4 de l’Ordenança municipal de
subvencions.

Núm. d'acord: JGL_20200422_01_U005. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 22/04/2020 i hora 12:47.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC0021F6AFC6BB1EEAA190D471017E9CD6
Aprovat: prèvia ratificació de la urgència.

Atès l’informe favorable dels Serveis Jurídics amb data 17 d’abril de 2020.

2. Publicar-ho al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
3. Publicar el text íntegre del Pla Estratègic al web de l’Ajuntament de Palma.
4. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament de Palma.
Palma, 20 d’abril de 2020
La cap de secció de Cultura
firmat electrònicament

Francisca Barceló Fons
En prenc nota
El cap del Departament

Que s’elevi a la Junta de Govern
El tinent de batle de Cultura i Benestar Social,

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014
(BOIB núm. 30, de 4.03.14) firmat electrònicament

p.d. Decret de batlia núm. 201913026 de 28.06.19
(BOIB núm. 94, 11.7.19) firmat electrònicament

Antoni Noguera Ortega
p.d. Decret de batlia núm. 201912198, de 17.06.19
(BOIB núm. 85, 27.06.19)
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Damià Sans Tous

