
 
I L L E S   B A L E A R S 

Passeig d’Es Pouàs, 23 · 07450 SANTA MARGALIDA (Mallorca) · Tels. 971 523030/971 856116 · Fax. 971 523777 · 
http://www.ajsantamargalida.net 

C.I.F. P-0705500-G – Núm. R.E.L 01070550 

1 

Assumpte: Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de millorara l’eficàcia de 

l’atorgament de subvencions, estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions, que 

introdueixi una connexió entre els objectius i efectes que es pretenen obtenir, amb els costos previsibles i 

les seves fonts de finançament, amb l’objectiu d’adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les 

subvencions.  

 

D’acord amb l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el qual 

tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic 

de Subvencions. 

 

Per tot l’anterior, en ús de les facultats legalment conferides PROPÒS a l’Ajuntament Ple, l’adopció del 

present ACORD 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions per el període 2019-2021 de l’Ajuntament 

de Santa Margalida i que s’adjunta com ANNEX I.  

 

SEGON. Ordenar la publicació del Pla en el tauler web de l’Ajuntament de Santa Margalida sotmetent-lo a 

informació pública, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant un 

termini de trenta dies naturals, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions 

que estimin oportunes. 

 

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini 

anteriorment indicat, que el Pla és definitiu,. 

 

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.  

 

Santa Margalida, a 21 de novembre de 2018.  

 

El Batle, 

 

Joan Monjo Estelrich. 



 
Resum de firmes
Títol: PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC
Descripció: PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC

 Signant 1
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 


 


L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, per la qual cosa tots els 


Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de 


Subvencions. 


 


Tingui's en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en la qual 


s'estableix que els Plans i els programes relatius a polítiques públiques que estiguin previstes en Normes 


legals o reglamentàries, tindran la consideració de Plans Estratègics de Subvencions sempre que recullin 


el contingut previst en l'article 8.1 de la Llei 38/2003. 


 


En compliment del que es disposa en la disposició final tercera de la citada Llei, el Govern ha aprovat el 


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 i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor 


d'aquest (25 d'octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials 


vigents s'adaptaran a l’establert en aquest. 


 


La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de 


perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la 


transparència que, juntament amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de 


forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública 


subvencional. 


 


En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i les 


interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la complementarietat i la coherència de 


les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 


 


Per millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de 


Subvencions (instrument d'organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d'una 


activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública), de caràcter plurianual i 


amb caràcter previ al naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a cobrir 


mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles; amb caràcter previ al naixement de la 


subvenció.  
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Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions que el seu articulat figura a 


continuació. 


 


CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 


 


Article 1.  


L'establiment de subvencions per aquest Ajuntament durant el període 2019-2021 s'ajustarà al previst en 


el present Pla. 


 


Article 2.  


L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions 


corresponents als Pressupostos municipals de cada any i l'aprovació de les Ordenances que continguin les 


bases reguladores de la seva concessió. 


 


Article 3. 


L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, 


per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seva 


concessió s'acomodaran a cada moment a dits objectius. 


 


Article 4.  


L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de dret algun en favor dels 


potencials beneficiaris, que no podran exigir indemnització o compensació alguna en cas que el Pla no es 


porti a la pràctica en els seus propis termes. 


 


Article 5.  


L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar 


la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de finalitats 


públiques atribuïdes a la competència local. 


 


Article 6.  


Les subvencions que s’enquadren dins aquest Pla estratègic seran atorgades en règim de concurrència 


competitiva o de forma directe.  


 


CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES 


 


Article 7.  
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L'Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència: 


 


 Acció social: Cooperació i desenvolupament, activitats de caire social,  


Es pretén finançar i col·laborar amb les despeses ordinàries i les activitats i projectes de cooperació i 


desenvolupament que, persones físiques o entitats relacionades amb el terme de Santa Margalida, 


organitzen i desenvolupen en països del Tercer Món, subdesenvolupats o en vies de desenvolupament i 


que impulsin i promoguin el desenvolupament d’aquests països i redundin en benefici dels habitants del 


lloc on realitzen les activitats de cooperació.  


També es pretén finançar activitats i esdeveniments de caire social que organitzin i desenvolupin dins del 


terme les associacions amb la finalitat de fomentar l’acció social i millorar el benestar dels habitants de 


Santa Margalida, en especial, dels col·lectius més vulnerables, així com la cooperació entre les entitats 


que persegueixen aquests objectius i l’Ajuntament de Santa Margalida. 


També és pretén contribuir amb la prevenció i l’assistència a la problemàtica social de la drogoaddicció.  


Finalment, també es pretén continuar contribuint amb les despeses derivades de l’obra a la Parròquia de 


Son Serra complint el conveni subscrit.  


El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del 


Pressupost. 


 


 Desenvolupament local, cultura i participació ciutadana: Gent gran, oci i temps lliure, 


promoció cultura, música, etc. 


Es pretén finançar el funcionament ordinari de les associacions i col·laborar amb les activitats i 


esdeveniments que, relacionats amb l’oci i el temps lliure, organitzin i desenvolupin dins del terme, i que 


impulsin el desenvolupament local i la participació ciutadana, i redundin en benefici dels habitants de 


Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local, al temps que constitueixin una alternativa 


enriquidora al temps lliure dels habitants del terme. 


Es pretén finançar el funcionament ordinari de les associacions de la Tercera Edat o de Gent Gran del 


terme municipal i col·laborar amb les activitats i esdeveniments que organitzin i desenvolupin dins del 


terme, tant les de caràcter intern com les obertes a la població, i que impulsin el desenvolupament local i 


la participació ciutadana i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes 


de l’àmbit local. 


Es pretén finançar el funcionament ordinari de les associacions del terme municipal i col·laborar amb les 


activitats i esdeveniments culturals que organitzin i desenvolupin dins del terme, i que impulsin el 


desenvolupament local i la participació ciutadana, i redundin en benefici dels habitants de Santa 


Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local. 
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Es pretén finançar el funcionament ordinari de les agrupacions musicals i col·laborar amb les activitats i 


esdeveniments que organitzin i desenvolupin dins del terme, tant les de caràcter intern com les obertes a 


la població, i que impulsin el desenvolupament local i la participació, i redundin en benefici dels habitants 


de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local. 


El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del 


Pressupost. 


 


 Ensenyament i formació: APIMAS, Beques estudiants, formació de persones amb 


discapacitat, etc 


Es pretén finançar funcionament ordinari de les associacions de pares i mares d’alumnes dels centres 


d’educació pública del terme municipal  de participació en la gestió dels centres i col·laborar amb les 


activitats i esdeveniments de caire educatiu que organitzin i desenvolupin en els indicats centres 


d’ensenyament, impulsant la participació dels pares i mares en tot allò que afecta a l’educació dels seus 


fills i en les tasques educatives i de gestió dels centres i redundin en benefici dels alumnes dels centres 


d’educació de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit educatiu. 


També es pretén atorgar ajudes econòmiques als estudiants de Santa Margalida que cursin estudis no 


obligatoris en qualsevol centre públic de la Unió Europea. 


També es pretén contribuir a la formació de persones físiques amb discapacitats i, prioritàriament, 


d’aquelles que hagin participat en algun projecte de formació, integració i ocupació, mitjançant la 


realització de pràctiques formatives a l’Ajuntament de Santa Margalida amb la finalitat de millorar i 


complementar la formació acadèmica i pràctica d’aquestes persones i de contribuir a la seva preparació de 


cara a la seva inserció en el món laboral de les administracions públiques. 


El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del Pressupost 


 


 Esports: Futbol federat i altres esports.  


Es pretenen finançar projectes de promoció de l’esport a desenvolupar en el terme municipal de Santa 


Margalida amb la finalitat d’aquestes subvencions és fomentar i promoure la pràctica de l’esport, donar 


suport a les persones que el practiquen i en promouen la seva pràctica a Santa Margalida. 


També es pretén contribuir a sufragar les despeses derivades de la pràctica del futbol inscrit a la 


Federació de Futbol de les Illes Balears en el terme municipal de Santa Margalida. La finalitat d’aquestes 


subvencions és fomentar i promoure la pràctica d’aquest esport, així com donar suport a les persones que 


el practiquen i en promouen la seva pràctica a Santa Margalida. 
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El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del 


Pressupost. 


 


 Foment econòmic: agricultura, turisme, empleabilidad, etc. 


En concret, es pretén pretén contribuir amb les despeses derivades dels treballs d’investigació de l’ametler al terme 


municipal de Santa Margalida. 


El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del Pressupost 


 


 Urbanisme i habitatges: Restauració i rehabilitació de façanes, escomeses elèctriques 


Es pretén contribuir amb les despeses derivades de la restauració i/o rehabilitació de les façanes dels 


habitatges i edificis residencials destinats principalment a residència habitual situats dins del terme 


municipal de Santa Margalida amb la finalitat de contribuir a mantenir en bon estat de conservació els 


habitatges, allargant així la vida del patrimoni i garantint la seguretat dels vianants, mantenint viva, 


dinàmica i agradable la imatge del terme de Santa Margalida; a l’hora que es contribueix a garantir el dret 


a un habitatge digne i adequat. 


També es pretén contribuir amb les despeses derivades de l’execució de les obres necessàries per tal 


d’adaptar les escomeses electriques d’aèria a subterrània.  


El finançament es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos Tingui's en 


compte que l'Ajuntament també pot recórrer a altres mitjans de finançament aliè. En cas que se 


subvencionin despeses de capital, les subvencions es carregaran al capítol set de despeses del Pressupost 


 


CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA.  


Article 8.  


El Batle efectuarà el control del compliment del present Pla durant el seu període de vigència. 


 


Article 9.  


Finalitzada la vigència del Pla, abans de l'elaboració del següent i una vegada a l'any com a mínim, el el 


Balte haurà de presentar davant el Ple avaluació del Pla en una Memòria en la qual es contempli, 


almenys, el grau de compliment del Pla, l'eficàcia i l'eficiència de l'atorgament de subvencions en la 


consecució dels objectius i efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a 


l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions. 
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