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Aprovar la modilicació del Pla lisli'alògic dc
Subvencions 2016/2019 de l’Arca d’ljldueació de
l’ajuntament de Palma.

l.- Atès l’interès de l’Ajuntament en subvencionar L’institut d’Estudis Baleàrics pel
foment i difusió de la llengua catalana per a les persones adultes durant el curs 2018.

Atès que l’esmentada subvenció directe i prevista al pressupost de despeses de la
Regidoria, concretament a la partida 10 32652 46700, exigeix la signatura del
corresponent conveni regulador.
IL—

lll.- Atès que l’esmentat conveni degudament redactat

ha estat sotmès a informe dels
Serveis Jurídics i aquets demanen la incorporació expressa de la subvenció al Pla
estratègic de subvencions de la Regidoria.

Atès que dita subvenció no resta especilicament prevista al Pla Estratègic de
subvencions 2016/2019 com s’ha dit, aprovat per aquesta Regidoria.

lV.—

V.- Atès l’existència de crèdit suficient a la partida 10 32652 46700. Transf. Inst.
Estudis Balear-ies. Cursos català, per fer front a la subvenció de 30.000 €.

Per tot això,

a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el
21
de
de juliol en desenvolupament reglamentari de la Llei anterior;
RD. 887/206
] ’Ordenança Municipal de Subvencions de l 'Ajuntament de Palma aprovadapel Ple de
26 de febrer de 2015; i de conformitat amb el que estableix el Decret de Batlia núm.
2751/2016, de 18 de febrer de 2016, d organització dels serveis administratius de
l’Ajuntament de Palma, el Decret núm. 10931/2015, de dia 15 de juny de 2015, de
l ’estructura de les àrees i àrees delegades i l’assignació dels regidors titulars, el cap de
Secció que subscriu, l’eleva a la Junta de Govern Municipal per tal que aquesta, un cop
al ”acord

estudiada, pugui sotmetre a l’aprovació la següent proposta d

’

ACORD
lr. APROVAR la modiñcació del Pla Estratègic de Subvencions de la Regidoria
d’Educació i Esports 2016/2019 aprovat per acord de Junta de Govern de 22 de juny de
2016 i en relació ala incorporació a l’article 8 de la lletra C) que dirà:
“ C) Subvenció directe en favor de l’entitat Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
per
organitzar cursos (presencials i semipresencials) de llengua catalana per a adults al
municipi de Palma durant l’any 2018 iper un import de trenta mil euros (30.000 €).
Aquesta subvenció nominativa resta referida al pressupost de despeses de la Regidoria
i a la compte 10 32652 46700. Aquesta subvenció es concedirà igualment l’exercici

pressupostari del 2019

”
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Palma. Mallorca.

Núm. d'acord: JGL_20181003_01_U23. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 03/10/2018 i hora 11:41:27.
URL de verificació: DEC0021F6AFC6BB1ED8B1DE100449B2C9D8
Aprovat: Prèvia ratificació de la urgència.
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l’cnlitnt beneficiària (10 la subvenció.
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Palma, 0 d’octubre de 2018.
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|).d. Decret de Batlia núm. 13051 de 05/0720

(BOIB núm. 83, de 08/07/2017)
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