DECRET D’ALCALDIA

I. El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020,, va
aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals per a la practica
esportiva, les quals es van exposar al públic mitjançant publicació d’anunci al tauler d’anuncis de
la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT CVE 2020-00842, de 7 de
febrer de 2020, per termini de 20 dies hàbils, sense que es presentessin al·legacions al respecte,
quedant aprovades definitivament el dia 13.03.2020.

III. En data 14 de juliol de 2020, es va publicar a la BDNS referència 514734 de data 14 de juliol
de 2020 CVE 2020-04506, la convocatòria d'ajuts individuals per a la practica esportiva 20192020.
IV. La convocatòria estableix que els interessats podran sol·licitar l’atorgament d’ajuts individuals
per a la practica esportiva en qualsevol moment a partir de l’endemà de la publicació de la
mateixa a la BDNS i fins al dia 31 de juliol de 2020.
V. Tenint en compte la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de les mesures
adoptades en l’àmbit social i econòmic que afecten al nostre municipi, a fi de garantir i assegurar
al màxim les possibilitats de presentació de les sol·licituds dels potencials beneficiaris que se’n
derivin de la present convocatòria, per part d’aquesta alcaldia es considera oportú ampliar el
termini de presentació de sol·licituds
Fonaments de Dret
L’article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix la possibilitat que l'Administració, excepte precepte en
contra, pugui concedir d'ofici o/a petició dels interessats, un ampliació dels terminis establerts,
que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers .
El citat article estableix que "Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'han
de produir, en tot cas, abans de 'venciment del termini de què es tracti. "
Resulta d’aplicació també la resta de normativa reguladora de la concessió de subvencions i, en
concret:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de desplegament
de la LGS.
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II. El text íntegre de les bases està publicat al BOP de Tarragona CVE 2020-02341 de 23 d’abril
de 2020.

Número: 2020-1344 Data: 28/07/2020

Antecedents
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Número expedient: 8124/2019
Assumpte: Ampliació termini presentació d’ajuts individuals per a la practica esportiva 2020.

-

Ordenança municipal de subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

RESOLC
PRIMER.- Modificar la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajuts individuals per a
la practica esportiva 2019-2020, amb l’objecte d’ampliar el termini de presentació de les
sol·licituds, previst a la convocatòria BDNS referència 514734 de data 14 de juliol de 2020 CVE
2020-04506, fins el 14 d’agost de 2020

TERCER.- Donar compte de la present resolució al Plenari en la propera sessió que tingui lloc.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.
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Així mateix, difondre l’ampliació del termini de presentació de les sol·licituds a través dels mitjans
de comunicació municipals: pàgina web, ràdio municipal, xarxes socials, etc.

Número: 2020-1344 Data: 28/07/2020

SEGON.- Subministrar a la BDNS la documentació necessària perquè es procedeixi a la
publicació de l'extracte de l’ampliació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

