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Núm. Expedient 2022 / 449
Títol: Rectificació de l'acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2022, relatiu
a la concessió de subvencions del Servei d'Esports
UACG: Servei d'Esports / 026
Data: 06/07/2022
CR/tg
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc
el dia 05 de juliol de 2022, ha pres l'acord següent:
“Rectificació sobre la rectificació de l'acord de la Junta de Govern de 21 de juny
de 2022, relatiu a la concessió de subvencions del Servei d'Esports
Proposta sobre la rectificació de l’acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de
2022, relatiu a la resolució de concessió de subvencions per al foment de l’activitat
física i l’esport de les comarques gironines 2022, a causa d’un error material detectat
en el contingut de l’acord.
Havent-se detectat un error material de transcripció en el contingut de l’acord adoptat
per la Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022, relatiu a la resolució de
concessió de subvencions per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques
gironines 2022 (Exp. 2022/449), en el qual el punt Tretzè, on diu
“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2021
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2021
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022”
Ha de dir
“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2022
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2022
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022”
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del
centre gestor, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti el
següent acord:
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Modificar el punt Tretzè de l’acord de Junta de Govern de data 21 de juny de 2022,
relatiu a la resolució de concessió de subvencions per al foment de l’activitat física i
l’esport de les comarques gironines 2022 (Exp. 2022/449), en el sentit d’on diu:
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“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2021
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2021
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022”
Ha de dir
“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2022
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2022
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de
Govern, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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