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DECRET 
 
Des de l’Ajuntament de Figueres, es treballa de manera coordinada i 
programada amb les entitats de la ciutat per tal de fomentar la participació 
ciutadana, promoure les activitats  organitzades pel teixit social organitzat amb 
les entitats de la ciutat i fomentar els programes originats des de les múltiples 
entitats de la ciutat i per això es considera adient elaborar i tramitar el pla 
estratègic de subvencions 2021 – 2023. 
 
Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, estableix que els òrgans de les Administracions públiques o 
qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, 
haurà 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, que es 
supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que, així mateix, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, en el seu article 10.1 
estableix que “els plans estratègics de subvencions es configuren com un 
instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una 
finalitat pública”. 
 
Atès que el Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument 
al servei del principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
Atès que la naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és, per tant, un 
instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu, sense  
incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni 
obligacions, quedant condicionada la seva efectivitat a l’establiment de les 
diverses línies de subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la 
disponibilitat pressupostària de cada exercici.  
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Per tots aquests motius, i atesa la voluntat de concessió de subvencions per 
part de la Corporació municipal en els propers exercicis es proposa l’aprovació 
del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pels exercicis 
2021-2023. Aquest document, segons el text que s’adjunta a aquesta resolució, 
està format per una primera part dispositiva genèrica i estàtica, i una segona 
part  que s’identifica a través d’Annexos, en la que en el primer any de vigència 
del Pla el compromís de programació queda referit a l’any 2021, condicionat a 
les disponibilitats pressupostàries, i que anirà variant a mesura que transcorrin 
els exercicis que comprèn aquest Pla, i que serà novament objecte d’aprovació 
en cada exercici, en cas que sigui necessària la seva modificació. 
 
L’Annex I configura el resum global dels objectius estratègics de cadascuna de 
les àrees que concedeixen subvencions i que es detallen en cadascuna de les 
fitxes de l’Annex II, que permeten conèixer els objectius estratègics generals, 
desenvolupar els objectius específics, establir els destinataris finals  i trobar els 
indicadors d’avaluació de les subvencions atorgades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Figueres. 
 
Actualment el Pla consta de 7 matèries diferenciades respecte les que 
anualment s’establiran subvencions, que són:  
 

 Promoció Econòmica 

 Medi Ambient  

 Urbanisme 

 Habitatge 

 Medi ambient 

 Serveis a les Persones (Cultura, Joventut, Esports, Acció Cívica, 
Serveis Socials i Educació) 

 Serveis Urbans 
 
El cap dels serveis jurídics adscrit a l’àrea informa de manera favorable 
l’aprovació del present expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
Primer.  Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2021-2023, segons el text 
que s’adjunta a aquesta resolució, que  té una primera part dispositiva genèrica 
i estàtica, i una segona part que s’identifica a través d’Annexos, en la que en el 
primer any de vigència del Pla el compromís de programació queda referit a 
l’any 2021, condicionat a les disponibilitats pressupostàries, i que anirà variant 
a mesura que transcorrin els exercicis que comprèn aquest Pla, i que serà 
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novament objecte d’aprovació en cada exercici, en cas que sigui necessària la 
seva modificació. 
 
Segon. Publicar el Pla estratègic de subvencions a la plana web municipal i al 
portal de transparència de l’ajuntament de Figueres. 
 
Tercer. Notificar la present resolució a la intervenció municipal. 
 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per L'alcaldessa presidenta i per La secretària de la corporació 
que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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