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L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament,
aprovada a la sessió plenària de dia 28 de juliol de 2005 i publicada al BOIB núm. 140 de dia 22 092005 ha esialbeit una sèiie dellínies de subvencions dins el marc de les competències pròpies de
l'Àiea.
Les convocatòries es regiran pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, aixi com pels
d’elicacia en el compliment dels objectius fixats i eficiència en l’assignació i la utilització dels

recursos públics.

Atès el que disposa l'article 8.1, de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, els
òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que proposin l'establiment de subvencions.
amb caràcter previ, hauran 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 costos previsibles i
les seves fonts de finançament, supeditant»se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària.
Per tot això i atès l'informe favorable dels Serveis Jurídics, el cap de secció que subscriu, l'elcva a la
Junta de Govern Municipal per tal que aquesta, un cop estudiada, pugui sotmetre a l’aprovació la
següent proposta d’

lr Aprovar l'adjunt Pla Estratègic de Subvencions de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTB]

per als anys 2020, 2021 i 2022, conforme amb el que disposa l'article 8.1, de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions,
Publicar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme
BOIB
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Palma, 27 de gener de 2020
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