Carles Badel i Domingo, secretari de l’ajuntament de Calafell.
CERTIFICO Que el Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2016,
adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:

PRP2016/4329
Identificació de l’expedient 4956/2016
Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Calafell Poble per un import màxim de
1.800 € per a l’any 2016.

1. Càritas Diocesana és una organització de l’Església de Tarragona que dóna suport a
les actuacions que desenvolupen els Serveis Socials Bàsics de Calafell, col·laborant en
l’acolliment i acompanyament a persones amb pocs recursos, en la contenció de les
seves situacions de vulnerabilitat i en l’orientació de processos de promoció, tot basat
en un treball de coordinació amb altres entitats i administracions i en el treball en
xarxa.

Ramon Ferré i Solé

2. La distribució urbanística i geogràfica del municipi de Calafell comporta l’existència de
dos grups diferenciats de persones que gestionen, mitjançant les corresponents
parròquies, els dos punts d’actuació de Càritas al municipi:
- Càritas Parroquial Calafell Poble, que dóna servei als nuclis de la Platja i del
Poble de Calafell.
- Càritas Parroquial Segur de Calafell, que intervé amb persones d’aquest sector
del municipi.
3. Aquestes entitats sense ànim de lucre estan arrelades al municipi des de fa varis anys,
inclús abans que l’Ajuntament assolís les competències de serveis socials, i
desenvolupen tasques complementàries a les que té assumides el Consistori, atenent a
persones amb greus problemàtiques socials i/o econòmiques i oferint recursos que
sovint es troben fora del circuit dels serveis socials públics.
4. L’Ajuntament de Calafell atorga anualment una subvenció pel mateix import a
cadascuna de les dues parròquies, donat que es tracta d’una entitat sense ànim de
lucre, que no disposa d’altres fonts d’ingressos per a fer front a la seva tasca
assistencial.
5. En el pressupost municipal de l’exercici 2016 existeix l’aplicació pressupostària
E03/2310/4800017/01, destinada específicament a aquesta subvenció, per un import
total de 1.800 €.
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6. Al tractar-se de subvencions previstes nominativament, i d’acord amb l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, es pot iniciar el procediment
d’ofici com a centre gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció o a
instància de l’interessat.
7. Per tal de fer efectiu el seu atorgament, les entitats hauran de justificar la subvenció a
percebre abans del 30 de novembre de 2016, per import igual o superior a la quantia
de la subvenció atorgada, per tal de procedir al seu pagament abans del 29 de
desembre de 2016.

09/11/2016 ALCALDE

8. D’acord amb el informe tècnic, emès al respecte on es proposa atorgar una subvenció
a Càritas Parroquial de Calafell Poble per un import màxim de 1.800 € per a l’any
2016, fent prèviament la reserva de crèdit corresponent.
9. Segons informe d’Intervenció núm. 1072_16, PD 1880, existeix consignació suficient
per autoritzar la despesa consistent en l’atorgament de subvenció a Càritas Parroquial
Calafell Poble per l’any 2016, per import de fins a 1.800,00 €, a l’aplicació
pressupostària E03/2310/4800017/01 del Pressupost General Municipal de l’any
2016.

Ramon Ferré i Solé

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i concretament:
• Article 22.2.a. sobre el procediment de concessió de subvencions de forma directa
si estan previstes nominativament al Pressupost de l’Entitat Local, amb dotació
pressupostària i beneficiari determinats a la despesa del Pressupost.
• Article 18 sobre publicitat de les subvencions, operant la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS) com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i
article 20 sobre el compliment de l’obligació d’enviament d’informació a la BDNS.
• Article 30 sobre justificació de les subvencions públiques.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell:
• Article 4.1.f., on especifica que la Corporació municipal pot concedir
subvencions en l’àrea de la Tercera edat pel foment i implantació de
l’associacionisme al sector.
• Article 22, sobre el procediment de concessió de les subvencions previstes
nominativament en els pressupostos
• Article 25 explica com s’ha de fer la justificació de subvenció i concretament:
o Article 25.6.c, per percebre la subvenció és necessari presentar
l’Ajuntament una memòria econòmica justificativa del cost de les
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4. Normes de tancament de l’exercici pressupostari de 2016, aprovades per la Junta de
Govern Local en data 10 d’octubre de 2016, on especifica que les justificacions de les
subvencions atorgades el 2016, s’hauran de presentar abans del 30 de novembre, per
procedir al seu pagament abans del 29 de desembre.

Ramon Ferré i Solé
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•

activitats realitzades, que ha de contenir una relació classificada de les
despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del
document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de
pagament, i originals o fotocòpies compulsades de les factures o els
documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa.
o Article 25.8., per a subvencions concedides per un import inferior a
60.000 euros, la justificació de la subvenció es farà mitjançant un
compte justificatiu simplificat, que ha de contenir la informació
següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació
de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i les inversions de
l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament.
c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva
procedència.
Article 28 sobre el pagament de la subvenció, prèvia justificació per part del
beneficiari.

5. Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
6. Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

PRIMER.- Atorgar una subvenció, per procediment de concessió directa, a Càritas
Parroquial de Calafell Poble, amb CIF núm. R4300001G, per un import màxim de 1.800 €
per a l’any 2016, d’acord amb la reserva de crèdit feta a l’aplicació pressupostària
E03/2310/4800017/01 del pressupost municipal de l’exercici 2016, destinada
específicament a aquesta subvenció.
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La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica amb els vots a favor
dels regidors dels grups municipals: PSC, PP, ERC,UAM, CUP, C’S i el regidor no adscrit sr.
Jesús Benedicto Calahorra i amb l’abstenció del grup municipal CIU, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:

SEGON.- Per percebre la quantitat concedida, l’esmentada entitat haurà de justificar les
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despeses efectuades abans del 30 de novembre de 2016, amb una memòria econòmica
justificativa del cost de les activitats realitzades i mitjançant originals o fotocòpies
compulsades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i d’acord amb les condicions que
s’especifiquen en els fonaments de dret de la present resolució.
TERCER.- Publicar l’atorgament d’aquesta subvenció a Base de Dades Nacional de
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la pàgina web municipal.
QUART.- Notificar el present acord a la Càritas Parroquial de Calafell Poble i als
departaments d’Intervenció i de Tresoreria.

PRIMER.- Atorgar una subvenció, per procediment de concessió directa, a Càritas
Parroquial de Calafell Poble, amb CIF núm. R4300001G, per un import màxim de 1.800 €
per a l’any 2016, d’acord amb la reserva de crèdit feta a l’aplicació pressupostària
E03/2310/4800017/01 del pressupost municipal de l’exercici 2016, destinada
específicament a aquesta subvenció.
SEGON.- Per percebre la quantitat concedida, l’esmentada entitat haurà de justificar les
despeses efectuades abans del 30 de novembre de 2016, amb una memòria econòmica
justificativa del cost de les activitats realitzades i mitjançant originals o fotocòpies
compulsades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i d’acord amb les condicions que
s’especifiquen en els fonaments de dret de la present resolució.
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat
acorda:

TERCER.- Publicar l’atorgament d’aquesta subvenció a Base de Dades Nacional de
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la pàgina web municipal.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Calafell, 4 de novembre de 2016 .
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QUART.- Notificar el present acord a la Càritas Parroquial de Calafell Poble i als
departaments d’Intervenció i de Tresoreria.
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