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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 30 de gener de
2020, va adoptar, per majoria dels membres assistents, amb 9 vots a favor ( 6 del grup municipal
TRIA, 1 del grup municipal C’s, 1 vot del grup municipal PP i 1 vot del grup municipal JUNTS); 3
vots en contra del grup municipal PSC-CP, i 1 abstenció vot del grup municipal ERC-AM la següent
proposta d’acord:
Antecedents
En els últims anys, des de la regidoria d’Acció Social, s’ha treballat de forma contínua per contribuir
a millorar, en la mesura que els ha estat possible, la qualitat de vida i el benestar de les famílies més
necessitades, prioritzant les polítiques socials.

L’any 2019, la regidoria de Serveis socials va proposar destinar aquest fons al foment de l’esport
entre les famílies amb escassos recursos econòmics, per facilitar la inscripció dels seus fills i filles en
les activitats esportives que es desenvolupen al municipi en igualtat de condicions, sense que el cost
anual de l’oferta esportiva suposi un impediment. Amb aquesta iniciativa, la regidoria d’Acció Social
aposta pel foment de l’esport entre els nens i les nenes del municipi de Roda de Berà per considerar
que l’esport és una potent eina que contribueix a inculcar valors com la responsabilitat, la superació
personal, la integració, el joc en equip i l’educació en hàbits saludables, per evitar el sedentarisme i
prevenir l’obesitat infantil.
A la vista d’aquesta proposta, en data 31 de juliol de 2019, l’Obra Social “La Caixa”, va efectuar
donació en favor de l’Ajuntament de Roda de Berà per import de 2.500 euros als efectes que sigui
destinat a l’objecte proposat per la regidoria de Serveis Socials
Des del Departament de serveis socials s’ha redactat una proposta de bases reguladores de
l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva, el que ha comportat la provisió d’alcaldia
de data 13 de gener de 2020 d’incoació de l’expedient d’aprovació de les esmentades bases que
han de regir la convocatòria d’aquesta línia d’ajuts.
Consta emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en
endavant RLGS)
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
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS)
Ordenança municipal de subvencions.
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L’Obra Social “La Caixa”, a través de la seva fundació, va manifestar la seva voluntat de col·laborar
periòdicament amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament amb aportacions econòmiques perquè
siguin destinades a polítiques socials.

2. L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Roda de Berà, al seu article 10.1,
estableix que la concurrència competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
3. L’article 17.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Roda de Berà disposa
que prèviament a la convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores.
Per tot això, DISPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment les “bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la
practica esportiva”, amb l’objecte de fomentar la pràctica de l’esport entre els nens/nenes de famílies
amb escassos recursos econòmics.
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial de les “bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals
per a la practica esportiva” a informació pública per termini de 20 dies mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Tercer.- Tenir per aprovada definitivament l’aprovació de les bases pel cas que no es presentin
al·legacions durant el període d’informació pública esmentat en l’anterior acord.

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta,
segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el present certificat
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al marge.
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

