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ANUNCI

Terminis per a presentar sol·licituds subvenció esportistes

 amb l’alçament de la suspensió per Covid 19

Es fa públic l’acord adoptat per Resolució de l’Alcaldia núm. 838/2020 de 29 de maig, següent:

“L’Ajuntament d’Almussafes té publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 45, de 5
de març de 2020, dos convocatòries de subvencions:  a jóvens esportistes de la  localitat,  i  a
esportistes de la localitat d'Alt Nivell o Rendiment/Diversitat Funcional-Deporte Adaptat. D’acord
amb les seues respectives bases el termini per a la presentació de sol·licituds finalitzava el 30
d'abril de 2020.

Ara bé, mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual contempla una serie de
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat de la ciutadania i la contenció de la
progressió  de l’enfermetat,  que ens  ha obligat  al  confinament  de  la  ciutadania   per  a  frenar
aquesta pandèmia mundial. Entre aquestes mesures, es troba la suspensió, com a regla general
durant  la  vigència  de  l’estat  d’alarma,  dels  terminis  dels  procediments  administratius  a  la
disposició addicional tercera del RD 463/2020, modificada pel Reial decret 465/2020, de 17 de
març.

Transcorregut este temps i tenint en compte les noves mesures de seguretat i la millora de
la situació sanitària,  en el  Butlletí  Oficial  de l’Estat  de 22 de maig es publica el  Reial  Decret
537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, i en el seu article 9 es contempla que des de l’1 de juny de 2020 es reinicien els
còmputs dels terminis administratius que havien suspés. 

Vist l’informe del director de l’Àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut, on fa constar la
necessitat d’ampliar en un mes la presentació de les sol·licituds i no durant tot ell temps que ha
durat la suspensió del procediment, a la fi que no s’allarge en excés la tramitació de les ajudes,
que en tot cas resultarà contraproducent als interessos de les persones beneficiàries.

De conformitat amb el que exposa i en virtut de les competències que em conferix l'art 21
de la LBRL
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1. Reiniciar el termini per a presentar sol·licituds de les convocatòria de subvencions a jóvens
esportistes de la localitat, així com les corresponents a esportistes de la localitat d'Alt Nivell  o
Rendiment/Diversitat Funcional-Esport Adaptat, a partir de l’1 i fins al 30 de juny de 2020.  

2. Les sol·licituds presentades durant la vigència de l’estat d’alarma, s’entendran presentades
a data del primer dia de reanudació dels procediments determinat en aquest acord.

3. Publicar en la web municipal, per a coneiximent general.”

Contra  la  present  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  recurs  de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que va dictar l’acte o recurs
contenciós-administratiu,  davant  dels  Jutjats  del  Contenciós-Administratiu  de  València,  en  el
termini  de dos mesos,  a comptar de l’endemà a la publicació d’aquest  acord.  Si s’optara per
interposar el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu
fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci.»
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