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SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS I ACCIONS D'INTERES COMARCAL.
EXERCICI 2022

Amb data 31 de març passat, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases per a
la concessió de subvencions d’interès general destinades a particulars i entitats
d’àmbit social, cultural i esportiu de la comarca del Baix Ebre, per a activitats d’aquests
àmbits, bases que es van publicar amb data 11 d’abril al BOPT.
Revisades les Bases, s’ha observat que hi ha una errada a la base sisena, que s’ha
d’esmenar, atès que dona lloc a una mala interpretació del seu contingut.
Concretament, l’apartat diu:
“ Correcció de deficiències en la documentació presentada
En cas de que les sol·licituds de subvenció presentades no estiguessin correctament
emplenades o no s’hagués adjuntat la totalitat de documentació exigida, es requerirà a
lla persona o entitat sol·licitant per tal que en el termini de 10 dies hàbils es corregeixin
les deficiències.
En cas de procedir a l’esmena, es desestimarà la sol.licitud, prèvia notificació de la
resolució, que es dictarà en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJPAC, en la
seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i es podrà arxivar l’expedient
(art. 10.3 de l’Ordenança General de Subvencions)”
En aquest segon paràgraf falta la paraula “NO”, atès que no te sentit esmenar les
deficiències i desestimar les sol·licituds.
Per tant, vist l’exposat, cal procedir a esmenar el paràgraf esmentat, que quedarà
redactat de la manera següent:
“ Correcció de deficiències en la documentació presentada
En cas de que les sol·licituds de subvenció presentades no estiguessin correctament
emplenades o no s’hagués adjuntat la totalitat de documentació exigida, es requerirà a
lla persona o entitat sol·licitant per tal que en el termini de 10 dies hàbils es corregeixin
les deficiències.
En cas de no procedir a l’esmena, es desestimarà la sol.licitud, prèvia notificació de la
resolució, que es dictarà en els termes previstos a l’article 42.1 de la LRJPAC, en la
seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i es podrà arxivar l’expedient
(art. 10.3 de l’Ordenança General de Subvencions)”
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