
 
 
 
 
APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT 
DELS HOSTALETS DE PIEROLA PER A L'EXERCICI 2021 
 
Fets  
 
Considerant que, de conformitat amb 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. 
 
Fonaments de dret  
 
-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS).  
 
- 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 (en endavant, RGS).  
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
 
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, règim jurídic de les Administracions Públiques.  
 
- Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
- Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2021 que forma part 
integrant de l’expedient. 
 
Segon.- Acordar que l’establiment  efectiu de les subvencions  previstes en aquest Pla 
requerirà la consignació pressupostària corresponent  en el pressupost municipal per a 
l’exercici 2021 , l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de 
concurrència pública o del corresponent conveni regulador, així com el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Tercer.- El Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2021 no crea drets ni 
obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les línies 
de subvenció. 
 



 
 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, mitjançant la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona  i la publicació del Pla estratègic de subvencions 
2021 amb els seus annexos, a la Seu electrònica municipal. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a totes les Àrees municipals per al seu coneixement i 
efecte. 
 
Tanmateix el ple adoptarà allò que consideri adient. 
 
Els Hostalets de Pierola, a data de signatura electrònica. 
 
La regidora d’Hisenda 
 
 
 
 
 
 
Gemma Fabrés Casals 
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