Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 3 d'octubre de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DE LES SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS O ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE
LES URBANITZACIONS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’EXERCICI 2018
Fets

2. El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 9 d’abril de 2018, aprova
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a activitats culturals per a l’any
2018.
3. En data de 25 de juny de 2018 es publica la convocatòria de subvencions al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona 122/2018, i el termini per presentar la sol·licitud
per ajuts econòmics per al suport a entitats o associacions de veïns de les
urbanitzacions del municipi de Calafell és d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de convocatòria.
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1. Expedient referent a la concessió de les subvencions a les entitats o associacions de
veïns de les urbanitzacions del municipi de Calafell per a l'exercici 2018, atenent-se a
les bases reguladores aprovades en data 9 d’abril de 2018, La disponibilitat
pressupostària per a aquesta finalitat és de 5.000,00 €., a càrrec de l’aplicació
pressupostària E02/3340/4800006 (pressupost prorrogat exercici 2017), informe
d’intervenció núm. 0137_18 favorable.

4. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, comprovada la documentació
i amb el certificat del Departament de Secretaria de la relació d’instàncies rebudes amb
data de 10 d’agost, es procedeix a valorar la documentació presentada per les entitats
sol·licitants seguint les bases d’atorgament de subvencions.

6. L’òrgan col·legiat està integrat, d’acord amb l’article 8 de les Bases Específiques, per:
a. Sra. Magda Juncosa i Romeu, com a tècnica de Cultura de l’Ajuntament.
b. Sra. Elena Troya Chinchilla, com a gestora pressupostària de les Regidories de
Cultura i Ensenyament.
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5. En data de 5 de setembre de 2018, es reuneix l’òrgan col·legiat encarregat de la
valoració de les sol·licituds de subvencions presentades per les entitats o associacions
culturals i comprovades per l’òrgan instructor.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3fc08294c82c41a58ff5ef697f2d56db001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades
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c. Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, com a Secretari municipal.
Com a òrgan instructor dels ajuts es nomena a la Sra. Eva Carrasco Muñoz, personal
administratiu del Departament de Cultura.
7. A partir de la documentació rebuda es comprova l’acompliment de l’article 17 de les
Bases Especifiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats culturals, el qual
estableix els següents criteris:
a) Nombre de veïns associats a l’entitat i import de les quotes anuals dels associats.
b) Activitats que afavoreixen la integració, la solidaritat, l’atenció a la diversitat i les
relacions intergeneracionals.
c) Repercussió social i nivell de participació dels veïns.
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d) Propostes que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de
l’Ajuntament.
e) Durada de l’activitat.
f) Despeses de l’activitat a realitzar, com la adquisició i/o lloguer material, decorats,
etc.

h) Publicitat i propaganda de les activitats.
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g) Assegurances de Responsabilitat Civil necessàries per les activitats a realitzar.

i)

Altres entrades econòmiques que rebin els sol·licitants: subvencions d’altres
organismes, entrades per a activitats, quotes dels veïns, etc.

Cadascun d’aquests criteris es podran valorar amb un màxim de 10 punts, excepte el
corresponent número 3 que es podrà valorar amb un màxim de 20 punts.
La puntuació màxima serà de 100 punts.

Punts obtinguts

Percentatge del pressupost a concedir

- de 0 a 50 punts
- de 51 a 100 punts

fins a un 50% de la subvenció sol·licitada
fins a un 100% de la subvenció sol·licitada
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El càlcul s’ha efectuat segons la següent escala:
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Totes les entitats que s’han valorat han presentat la documentació requerida i han
obtingut la següent puntuació, d’acord amb el desglòs de puntuació de cada criteri que
es reflexa en l’annex d’aquesta acta:

Puntuació
76
81
66
86

S’han presentat 4 sol·licituds i seguint criteris per a l’atorgament de subvencions,
segons l’art. 17 de les Bases Específiques, es proposa concedir els següents imports
com a subvenció per a l’exercici 2018 a les entitats o associacions de veïns de les
urbanitzacions del municipi de Calafell que es detallen a continuació:

Ramon Ferré i Solé

NÚM.
1
2
3
4

NOM ENTITAT
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CALAFELL PARK
AAVV LA MUNTANYA DE MAS ROMEU
AAVV ASOCIACIÓN DE VECINOS SANT MIQUEL SEGUR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VALLDEMAR
TOTAL

Import subvenció
1.466,67€
1.466,67€
600,00€
1.466,66€
5.000,00€

9. La no realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions que
van ser considerades per a l’atorgament de la subvenció, així com la manca de
justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l’activitat subvencionada, podrà
comportar el reintegrament o l’anul·lació total o parcial de la subvenció d’acord amb el
que s’estableix en aquestes bases i a l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Calafell.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CALAFELL PARK
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VALLDEMAR

8. A partir de la documentació rebuda, es procedeix a valorar les sol·licituds i la proposta
de l’òrgan competent és la següent:
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1
2
3
4
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10. Per percebre la subvenció, les entitats hauran de presentar la documentació justificativa
segons l’art. 18 de les Bases de la convocatòria i, com a màxim, fins el 30 de desembre
de 2018.
11. L’òrgan instructor a la vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, ha de formular la
proposta de resolució provisional que es notificarà als interessats concedint-se un
termini de 10 dies per presentar al·legacions. No obstant, es podrà prescindir del tràmit
d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts amb compte altres fets
ni altres al·legacions i proves que les presentades per els interessats, aquest pressupòsit
es compleix en aquest cas. La proposta de resolució formulada tindrà caràcter de
definitiva.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
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2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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6. Bases que regeixen la convocatòria per a concedir subvencions a les entitats culturals,
aprovades per acord de Ple de data 9/04/2018 i publicades al BOP de la província de
Tarragona núm. 122 de data 25/06/2018.
7. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell aprovada inicialment
pel Ple del dia 27/02/2014 i, publicada la seva aprovació definitiva, juntament amb el
text íntegre, al BOPT 117 del 22/05/2014.
8. L’article 41 de les Bases d’Execució del Pressupost prorrogat municipal de l’ exercici
2017 estableix que el Ple és l’òrgan competent per a la resolució de les convocatòries
de subvencions.
El Ple de la Corporació per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la Comissió
Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, adopta el següent acord:
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5. Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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Primer. Concedir a les Entitats o associacions de veïns de les urbanitzacions del municipi
de Calafell les subvencions per a l’exercici 2018 amb els imports que seguidament es
relacionen:
NÚM.
1
2
3
4

NOM ENTITAT
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CALAFELL PARK
AAVV LA MUNTANYA DE MAS ROMEU
AAVV ASOCIACIÓN DE VECINOS SANT MIQUEL SEGUR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VALLDEMAR
TOTAL

Import subvenció
1.466,67€
1.466,67€
600,00€
1.466,66€
5.000,00€
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Segon. La no realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions
que van ser considerades per a l’atorgament de la subvenció, així com la manca de
justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l’activitat subvencionada, podrà
comportar el reintegrament o l’anul·lació total o parcial de la subvenció d’acord amb el
que s’estableix en aquestes bases i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
de Calafell.
Tercer. Per percebre la subvenció, les entitats hauran de presentar la documentació
justificativa segons l’art. 18 de les Bases de la convocatòria i, com a màxim, fins el 30 de
desembre de 2018.
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Cinquè. Donar compte del present acord a les parts interessades i als departaments
d’intervenció i tresoreria municipal.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Quart. La subvenció haurà de ser acceptada pel/per el/la beneficiari/ària a l’efecte del
compliment de les condicions fixades a la seva explicació.
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