
 

 

Edicte 
 
Aixecament de la suspensió del termini d’exposició al públic de les bases reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines i ampliació del termini de presentació de 
sol·licituds 
 
En data 28 de maig de 2020, el president d’aquesta Diputació ha signat la següent Resolució: 
 
“Aixecament de la suspensió del termini d’exposició al públic de les bases reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines i ampliació del termini de presentació de 
sol·licituds 
 
Antecedents 
 
Vist que en el BOP número 41, de 20 de febrer de 2020 es va publicar l’aprovació inicial de les 
bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
Vist que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, va 
comportar, d'acord amb l'establert a la seva disposició Addicional 3, la suspensió dels terminis per 
a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.  
 
Atès que quan el dia 16 de març va entrar en vigor la suspensió de procediments encara no havia 
finalitzat el termini d’informació pública fixat de 20 dies de les bases reguladores de subvencions de 
la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 
a les comarques gironines, però a partir d'aquell moment es va considerar que aquest termini 
quedava suspès i que es reprendria quan s'aixequés la suspensió de procediments declarada amb 
l'estat d'alarma. 
 
Tenint en compte que les successives pròrrogues del Reial Decret 463/2020 han impedit la 
finalització del termini d’exposició pública i que l’aprovació definitiva de les bases no es pugui dur a 
terme. 
 
Vist que en el BOP número 78, de 22 d’abril de 2020 es va publicar la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. Anualitat 2020. 
 
Vist que a la convocatòria es van fixar els següents terminis per a la presentació de sol·licituds: 
 
 Programa Període de presentació de sol·licituds 

A1 
Suport als programes municipals De l’endemà de la publicació de l’extracte 

de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020. 

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020 

A3 
Suport a les actuacions de 
condicionament i millora d’equipaments 
esportius municipals 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista aquesta afectació, es justifica que s'acordi l'aixecament de la suspensió del termini 
d’informació publica de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 
i continuar amb la tramitació del procediment, d'acord amb el previst al Disposició Addicional 4a del 
Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. 
 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de 
règim local atribueix a la Presidència art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, 
i altra normativa d'aplicació, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Avocar la competència per ampliar el termini per presentar sol·licituds de la Junta de 
Govern al president via resolució, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015 de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
SEGON. Aprovar l'aixecament de la suspensió del termini d’informació publica de les bases 
reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 

A4 
Suport a la renovació del paviment 
esportiu dels equipaments esportius 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020 

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts 
als esportistes que participen en 
competicions individuals 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol 
de 2020. 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 
De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020. 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 
De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020. 

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol 
de 2020. 

B4 

Suport a la participació en 
esdeveniments esportius federats 
puntuals de nivell estatal o superior que 
es portin a terme fora de Catalunya 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol 
de 2020. 

B5 
Suport als actes de reconeixement 
d’antiguitat de les entitats esportives. 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol 
de 2020. 

C Suport als consells esportius 
De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020. 

D Programa «Neda a l’escola» 
De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny 
de 2020 

E Suport als Ambaixadors de l’esport 
Gironí 

De l’endemà de la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol 
de 2020. 



 

 

 
TERCER. Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds en el sentit següent: 
 

 Programa 
Període de presentació de 
sol·licituds 

A1 
Suport als programes municipals De l’endemà de la publicació de 

l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

A3 
Suport a les actuacions de condicionament 
i millora d’equipaments esportius 
municipals 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments esportius 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes que participen en competicions 
individuals 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
31 de juliol de 2020. 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
31 de juliol de 2020. 

B4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal 
o superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
31 de juliol de 2020 

B5 
Suport als actes de reconeixement 
d’antiguitat de les entitats esportives. 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
31 de juliol de 2020 

C Suport als consells esportius 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020. 

D Programa «Neda a l’escola» 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
19 de juny de 2020 

E Suport als Ambaixadors de l’esport Gironí 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 
31 de juliol de 2020. 

 
QUART. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i donar-ne compte a 
la Junta de Govern de la Diputació en la següent sessió que celebri.” 
 
 
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 al d'aquesta publicació, termini que queda interromput per l'establert al Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a 
la tramitació dels procediments administratius, fins que finalitzi la vigència de la suspensió i les seves possibles 
pròrrogues.  
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la 
present resolució, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Aquest termini 
no queda interromput pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, d'acord amb el previst en el seu apartat quart 
per tractar-se d'un procediment indispensable pel funcionament bàsic dels serveis. 
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