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Ajuntament d’Oliva
Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre publicació Pla estratégic de subvencions exercicis 2014-2016 aprovat.
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tindre lloc el dia 28 de
novembre de 2013, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament d’Oliva per als exercicis 2014/2016.
En compliment d’allò que disposa l’article 59.6 i 60 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es publica el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Oliva per als exercicis
2014/2016:
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2014/2016
Preàmbul
La Llei General de Subvencions suposa un pas més en el procés de
perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels
principis que regix la Llei és el de la transparència que, juntament
amb la 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 de subvencions.
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, establix que els òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposen 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 seua
aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos
previsibles i les seues fonts de finançament.
Al seu torn, la Disposició Final Primera de la dita llei establix que
el referit article té caràcter bàsic, i resulta d’aplicació en totes les
Administracions Públiques.
Declarada la constitucionalitat de l’esmentat article 8.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà de
Sentència del Tribunal Constitucional de 4 de juny del 2013; és
procedent aplicar respecte al dit article la jurisprudència consolidada
del Tribunal Suprem (sentències de 4/12/2012, rec. 4369/2011; de
26/06/2012, rec. 4271/2011; de 28/01/2013, rec. 57/2012; de
28/01/2013, rec. 559/2012; de 16/04/2013, rec. 1372/2012), que
considera que el dit precepte té caràcter bàsic i arriba a les conclusions
següents:
El Pa Estratègic té caràcter previ a l’establiment de qualsevol subvenció; i el precepte és imperatiu i categòric, sent un requisit essencial i previ a la regulació de la subvenció, de tal forma que requerix
una formalització o instrumentalització externa
En tot cas, la concessió de subvencions s’ha de supeditar en tot cas
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Este pla té vocació de plurianual, amb les revisions que calga fer
anualment.
Per això, l’Ajuntament d’Oliva aprova el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2014-2016, els articles del qual figuren tot seguit.
Capítol I. Disposicions Generals
Article 1
La concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Oliva durant el
període 2014-2016 s’ajustarà al que disposa l’Ordenança General
Reguladora de la Concessió de Subvencions, al present Pla Estratègic i a les Bases de les Convocatòries anuals de subvencions i a les
Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Article 2
La concessió de subvencions requerirà la inclusió prèvia de les
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada
any i l’aprovació de les convocatòries que continguen les bases reguladores de la seua concessió.
Article 3
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aproven i les bases reguladores de la seua
concessió s’acomodaran en tot moment als dits objectius.
Article 4
L’aprovació del present Pla Estratègic de Subvencions no suposa la
generació de cap dret a favor dels potencials beneficiaris, els quals
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no podran exigir indemnització o cap compensació en el cas que el
Pla no es porte a la pràctica en els seus propis termes.
Article 5
Són principis generals d’este Pla els següents:
- Publicitat i lliure concurrència per mitjà de convocatòria prèvia en
què es garantisca l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la distribució de fons públics, això sense perjudici
de la possible concessió directa que, de conformitat amb el que establix la norma aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia.
- Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en
la convocatòria, a fi de garantir el seu coneixement previ pels potencials beneficiaris.
- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en
l’assignació de recursos públics, havent de justificar quantitativament
i qualitativament.
- Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats que
ho sol•liciten als principis d’igualtat i no discriminació en l’exercici
de les activitats subvencionades.
Capítol II. Beneficiaris.
Article 6
L’Ajuntament d’Oliva concedirà subvencions a favor de persones,
associacions o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interés social o per a promoure
la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència
municipal.
Capítol III. Objectius, efectes i matèries en què s’establiran subvencions.
Article 7
L’Ajuntament d’Oliva establirà anualment subvencions en les matèries següents:
• Infància i Joventut
• Comerç
• Participació ciutadana
• Dona
• Majors
• Benestar Social
• Cultura
• Educació
• Ocupació
• Esports
• Cooperació Internacional
Article 8
Objectius: Infància i Joventut,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present
Pla, subvencionarà activitats i programes, que repercutisquen en:
• D’oci i temps lliure integradors i accessibles a tots/es.
• Que promoguen valors de solidaritat, pau, tolerància, coeducació...
• Que fomenten la participació de xiquets/es i joves en la vida associativa de les organitzacions juvenils.
• De caràcter lúdic, recreatiu, alternatives i saludables.
• De suport escolar.
Article 9
Objectius: Comerç
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del present
Pla, subvencionarà activitats i programes, que repercutisquen en:
• Difusió i promoció de la marca “Oliva”
• Desenvolupament i/o adaptació de suports i canals de promoció del
comerç entre consumidors locals i d’altres llocs
• Desenvolupament d’accions per a la promoció del comerç d’Oliva
fora de la ciutat.
• Activitats publicitàries de promoció d’activitats en ràdio i premsa,
campanyes concretes, cartelleria, bustiada, lloguer de Mupis, elaboració de marxandatge i resta d’actuacions de promoció.
Article 10
Objectius: Participació ciutadana
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Efectes. L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà activitats i programes els efectes del qual
repercutisquen a reforçar les activitats en l’àmbit de la ciutadania
activa promovent les accions i el funcionament d’entitats que actuen
en este àmbit.
Article 11
Objectiu: En matèria de Dona,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà econòmicament i programes i serveis,
que repercutisquen en:
• Promoure la igualtat de drets entre dones i homes
• Facilitar la integració social i laboral de dones amb menors exclusivament a càrrec seu
• Atendre dones víctimes de violència de gènere
• Desenvolupar programes per a eliminar les conductes de violència
física i psicològica cap a les dones en els homes violents
Article 12
Objectiu: En matèria de Majors,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà activitats i serveis, que repercutisquen
en:
• Millorar la qualitat de vida de les persones majors assistint-los
segons les seues necessitats
• Fomentar i facilitar la participació de les persones majors en activitats lúdiques i recreatives, sobretot d’aquelles que visquen soles o
tinguen dificultats d’accés a estes activitats per motius de mobilitat
reduïda
• Fomentar i facilitar espais de trobada intergeneracional
• Promoure la presència de les persones majors en els diferents
moviments associatius, així com la seua participació social en el
municipi
Article 13
Objectiu: En matèria de Benestar Social,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions per a activitats, serveis i programes,
que repercutisquen en:
• L’atenció integral de persones i col•lectius en risc d’exclusió social.
• La integració social de persones immigrants.
• Atendre, acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones
malaltes amb limitació d’autonomia, així com a les seues famílies i
persones que en tenen cura
• Millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia i facilitar la
participació social de les persones amb discapacitat, així com atendre
les necessitats les seues famílies i persones que en tenen cura
Article 14
Objectiu: En matèria de Cultura,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions, que repercutisquen en:
• Recolzar iniciatives culturals en l’àmbit del teatre, cine, dansa,
música ...
• L’organització i realització d’activitats, tallers, ensenyances i esdeveniments que contribuïsquen a la difusió de la cultura tradicional,
ètnica, folklòrica ...
• La difusió de la tauromàquia
• La conservació, restauració o reparació del patrimoni històric local
• La conservació i difusió dels valors ecològics del medi natural
d’Oliva
• Execució i promoció d’actes religiosos tradicionals en l’àmbit local
• L’exercici d’activitats accessibles a tots els col•lectius
• Actes que contribuïsquen al coneixement generalitzat de temes
d’interés i actualitat
Article 15
Objectiu: En matèria d’Educació,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, ajudes, que repercutisquen en:
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• L’exercici d’activitats educatives i extraescolars de qualitat i accessibles a tots/es.
• La posada en marxa de serveis educatius complementaris i integradors
• El foment de la participació de pares i mares en les activitats dels
centres escolars
• L’assistència i participació de la comunitat escolar en esdeveniments
culturals i visites a centres, museus i llocs d’interés
Article 16
Objectiu: En matèria d’Ocupació,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions, que repercutisquen en:
• Desenvolupar accions d’orientació laboral, busca i creació
d’ocupació per a persones en situació de desocupació.
• Promoure els drets de la classe treballadora
• Atendre persones i col•lectius amb especial dificultat per a aconseguir una ocupació
Article 17
Objectiu: En matèria d’Esports,
Efectes. L’Ajuntament d’Oliva proveirà subvencions, durant el període de vigència del present Pla, que repercutisquen en:
• La impartició d’ensenyances i tècniques esportives.
• La difusió i promoció entre la població infantil i juvenil dels valors
esportius (camaraderia, afany de superació, respecte a l’adversari,
etc.)
• La participació d’equips locals en competicions federades.
• L’organització i desenvolupament d’esdeveniments esportius de
gran nivell competitiu a Oliva
• La participació en competicions esportives d’alt nivell
Article 18
Objectiu: En matèria de Cooperació Internacional,
Efectes: L’Ajuntament d’Oliva establirà, durant el període de vigència del present Pla, subvencions projectes i programes que repercutisquen en:
• Millorar la qualitat de vida de pobles i països en via de desenvolupament, segons l’Índex de Desenvolupament Humà que elabora cada
any el Programa de nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD).
• Prestar atenció a l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la ciutadania d’Oliva sobre les causes i conseqüències de la
desigualtat econòmica i d’oportunitats entre el Nord i el Sud.
• Apostar per la coordinació amb altres administracions i entitats, per
mitjà del finançament conjunta de projectes.
• La promoció i defensa dels Drets Humans.
• L’assistència humanitària a persones víctimes de catàstrofes naturals
i conflictes armats.
• Fomenten el diàleg intercultural.
Capítol IV. Finançament
Article 19
El finançament de les subvencions que concedisca l’Ajuntament
d’Oliva es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al capítol IV
dels Pressupostos de Despeses municipals dels exercicis corresponents.
Els costos previsibles per a atendre les previsions del present Pla per
a cada exercici es determinaran en els pressupostos del corresponent
any.
Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedisquen per l’Ajuntament d’Oliva, el termini de desenvolupament
d’estes actuacions serà sempre anual, sense perjudici d’aquelles
activitats que es consoliden en el temps, o l’actuació del qual necessite un termini major a l’exercici anual, i en este cas, hauran de
continuar omplint anualment els requisits que establix l’ordenança.
Capítol V. Control i avaluació del Pla
Article 20
La Regidoria de Participació Ciutadana efectuarà el control del
compliment del present Pla durant la seua vigència i en el primer
trimestre de cada any presentarà un informe d’avaluació sobre
l’execució dels objectius que s’hi plantegen.
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Article 21
Finalitzada la vigència del present Pla, i abans de l’elaboració del següent, la Regidoria de Participació Ciutadana, basant-se en els informes
de la seua avaluació, presentarà una proposta amb suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.
Article 22
El control financer dels programes subvencionats està encomanat a la Intervenció General Municipal, que respecte d’això analitzarà les dates
reals de pagament dels imports subvencionats amb relació a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de pagament utilitzats
i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a l’obtenció de la subvenció.
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que faciliten la seua fiscalització.
Capítol VI. Línies d’actuació sectorial
A continuació es relacionen com a annex les Línies d’Actuació en funció de l’actual consignació pressupostària. A efectes il•lustratius, en
l’annex consten totes les aplicacions de l’estat de despeses del capítol IV – Transferències corrents – encara que algunes d’elles no es consideren estrictu sensu subvencions.
ANNEX

proG

Ec

c

concEpTo

2013

94300

4630000

4

trasnf. adM. pÚblI.- transf. corrents MancoMunIt.

88.000,00

94300

4670000

4

transf. adM. pÚblI.- transf. corrents a consorcIs

132.600,00

42200

4790000

4

IndustrIa .- altres transf. a eMpreses prIVades

34100

4790100

4

esports(polIesp.).-transf. a polIesportIu

32103

4790200

4

escola InfantIl.-tranferencIa la tarnonJa

23131

4800000

4

accIÒ soc. (d-eMerg.socIal).- atencIons benÈfIQues

23170

4800000

4

accIon socIal (per).- atencIons benÈfIQues

2.400,00

23172

4800000

4

a.socIal (acollIMent faMIlIar).-atenc. benÈfIQues

4.500,00

31300

4800000

4

accIons publ rel salut.- transf Inst sen lucre

100,00

31400

4800000

4

canera.- transf InstItIcIons sense lucro

100,00

13400

4810000

4

proteccIon cIVIl.-transf. InstItuc. sIn fIn lucro

92000

4810000

4

a. general.- preMIs, beQues,pensIons estudI

8.000,00

92400

4810000

4

p. cIutadana.- preMIs, beQues, pensIons e

1.000,00

92000

4820000

4

a. general.- IndeMnItzacIons

23100

4890000

4

accIÓ socIal.- altres transferÈncIes

33400

4890000

4

p. cultura.- altres transferÈncIes

34100

4890000

4

esports (polIesp).- altres transferÈncIes

43100

4890000

4

coMerÇ InterIor.- altres transferÈncIes

91201

4890000

4

assIg.grups polítIcs.- altres transferÈncIes

92000

4890000

4

a. general.- altres transferÈncIes

92400

4890000

4

p. cIutadana.- altres transferÈncIes

33800

4891000

4

festes populars.-transf. federac. Moros olIVa

34.500,00

33800

4892000

4

festes populars.- transf. Junta local fallera olIV

18.800,00

33800

4893000

4

festes populars. Junta central ger. seMana sta

33400

4894000

4

p. cultura- transf. assoc. artIstIco M

total

1.000,00
218.000,00
9.000,00
52.200,00

500,00

4.500,00
28.400,00
6.200,00
37.450,00
8.500,00
15.850,00
8.000,00
1.650,00

5.750,00
20.550,00

707.550,00

Oliva, 29 de novembre de 2012.—La Tinent d’Alcalde-Delegada d’Hisenda (P.D.2495/12), Ana María Morell Gómez.
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