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Expedient núm. X2020000490 - 2244-000008-2020 
Per Unanimitat 
Aprovat Per 5 Vots A Favor (Cesar Gonzalez Crespo, 
Consol Cantenys Arboli, Francisco Javier Marin 
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ACORD 
 

Títol: 
Convocatòria de subvencions a les entitats, clubs i associacions de Vilafant per a 
l'anualitat 2020 
 
Text: 

Antecedents 
El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2020, acordà l’aprovació 

de les bases reguladores de les subvencions a les entitats, clubs i associacions de 
Vilafant, les quals estan actualment en període d’exposició pública a partir de l’Edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 80 de data 24 d’abril de 2020. 

La base reguladora quarta estableix que el “termini de sol·licitud per a les 
subvencions d’entitats escolars, esportives i socioculturals és el 17 de maig”.  

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 recull, entre altres 
mesures, la suspensió dels terminis administratius. 

Aquesta interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments 
administratius de les entitats del sector públic ha motivat que també hi hagi quedat inclòs 
en la seva major part, sinó en la seva totalitat, el període establert a les Bases aprovades 
pel Ple el proppassat 1 d’abril per a la sol·licitud de subvencions per part de les entitats 
escolars, esportives i socioculturals. 

Per aquest motiu, s’ha estimat convenient que, de forma extraordinària, la 
convocatòria de subvencions per a la present anualitat contingui un altre termini per a la 
seva sol·licitud en funció del moment en què s’aixequi la mesura de suspensió dels 
terminis administratius establerta pel Reial Decret 463/2020. 

 
A la vista d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local adopta el següent 
Acord 
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a les entitats, clubs i 

associacions de Vilafant per a l’exercici econòmic 2020, d’acord amb les bases 
reguladores aprovades en sessió plenària de data 1 d’abril de 2020. 

Segon.- Establir, de forma excepcional, que el termini de sol·licitud de les 
subvencions de les entitats escolars, esportives i socioculturals de Vilafant sigui d’un mes 
a comptar des de la data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió 
dels terminis administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de 
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària. 

Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions 
que siguin necessaris a l’execució del present acord. 
 
 
Signat electrònicament, 
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