El pla estratègic de subvencions de Participació Ciutadana concreta els objectius generals i
específics, els resultats que es pretenen assolir, les línies generals de la seva aplicació amb els
terminis i els costos previstos en la concessió de subvencions del nostre departament. Durant
els dos anys i mig de vigència del Pla estratègic de subvencions 2019-2021 s’han produït
diverses modificacions del mateix per tal d’adaptar-lo als objectius fitxats pel nostre
departament i anualment s’aproven per Acord de Junta de Govern els informes tècnics
referent a l’avaluació del Pla Estratègic de l’any anterior. Això permet una avaluació continua
del Pla Estratègic vigent.
Atès que a final d’any finalitza la vigència de l’actual Pla Estratègic de Subvencions de
Participació Ciutadana, des de el nostre departament s’ha elaborat el nou Pla Estratègic que
tendrà vigència des de gener de 2022 a desembre de 2024. Per tot el que s’ha exposat, i
complint el que disposa l'article 8.1, de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
Subvencions, i d’acord amb l’art. 4 de l’Ordenança municipal de subvencions, es formula el
pla estratègic de subvencions per al període de gener de 2022 a desembre 2024.
Atès el que disposa l’article 127.g de la Llei 7/11985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’Ordenança
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma, publicada al BOIB
núm. 35 de data 12 de març de 2015, l’art. 47 del Reglament Orgànic del Govern i de
l’administració de l’Ajuntament de Palma, així com l’informe favorable del Servei Jurídic, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR el pla estratègic de subvencions gener 2022-desembre 2024 de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial.
2n. PUBLICAR aquest Acord al BOIB i a la web d’aquest Ajuntament i determinar com a
lloc d’exposició del pla estratègic de subvencions gener 2022-desembre 2024 de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial, el departament tècnic de Participació Ciutadana (pl. de
Santa Eulàlia, 9 3r).
Palma, 14 de juliol de 2021
La cap de secció de Participació Ciutadana
i Coordinació Territorial
Maria Quetglas Peñas
El regidor de Participació Ciutadana
i Govern Interior

Alberto Jarabo Vicente
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