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CCONVOCATÒRIA  PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ESPORTIVES I 
PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  PER  A 
L’EXERCICI 2019 

1.  Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Per acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell  de data 9 d’abril de 2018 van ser aprovades 
les Bases Reguladores  Específiques per  l’atorgament  de subvencions per a activitats 
esportives i per a la promoció esportiva del municipi. Aquestes bases van ser publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 106, de data 1 de juny de 2018.

La present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS

2. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria

El pressupost màxim que es destinarà a l’any 2019 per a la concessió de les subvencions 
objectes de la present convocatòria serà de 130.000 euros que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostaria C04/3412/4800011 – Subvencions entitats esportives del pressupost 
prorrogat exercici 2018 de l’Ajuntament de Calafell.

La concessió de les subvencions estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

Aquesta convocatòria pot ser incrementada amb una quantia addicional,  derivada de 
l’augment del crèdit pressupostari previst  per l’aplicació pressupostaria detallada en els 
següents supòsits:

• Si   l’aprovació del Pressupost General de  l’Ajuntament de Calafell per a l’exercici 
2019 la consignació en  l’aplicació  pressupostària és superior a  la del pressupost 
prorrogat de l’exercici 2018.

• Per una modificació de crèdit.

La quantia addicional es concedirà automàticament entre els sol·licitants de la resolució 
inicial que no s’haguessin  pogut atendre per manca de pressupost, seguint l’ordre de 
sol·licitud i l’aportació en funció de la puntuació obtinguda per l’Òrgan Col·legiat.

3. Objecte i finalitat de les subvencions 

L’objecte de la present convocatòria és  regular i fixar  els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament de Calafell  a través de la regidoria d’esports  a aquelles persones jurídiques i 
persones físiques que duguin a terme activitats al terme municipal de Calafell o fora 
d’aquest, amb la finalitat de  fomentar  la pràctica de l’esport, la promoció de l’esport base i 
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de competició, de l’esport federat, de l’esport femení i la projecció exterior del municipi a 
través de l’esport, sempre d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin.

44. Actuacions  subvencionables i període d’execució

Les subvencions a concedir en aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades, durant  el període compres entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2018   als programes específics següents:

1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades.

2. Ajuts econòmics per l’organització d’actes,  campionats o torneigs supralocals, és a 
dir, que també comptin amb la participació d’esportistes o entitats no locals. 

3. Ajuts econòmics per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits.

4. Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades.

5. Procediment de concessió de la subvenció

El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà en 
regim de concurrència competitiva.

6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques empadronades a 
l’Ajuntament de Calafell  i  les persones jurídiques legalment constituïdes  i  sense ànim de 
lucre, inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la Generalitat  i en el Registre 
municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Calafell  que hagin de realitzar 
l’activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions 

Els requisits exigibles a les persones físiques o jurídiques beneficiàries són les que 
s’estableixen a l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Calafell.

La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, l’Ajuntament de Calafell, obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguritat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS.

7. Òrgans competents
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per l’òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 8 de les Bases de Subvencions Esportives i  que estarà 
format pels membres següents:

a. El/la cap de Serveis jurídics.

b. El/la Secretari/ària de l’Ajuntament.

c. Un/a tècnic/a d’Administració General del Departament de Secretaria.

Com a òrgan instructor dels presents ajuts, es nomena un/a empleat/da del personal 
administratiu del Departament d’Esports de l’Ajuntament.

L’òrgan competent per a la resolució de les convocatòries serà la Junta de Govern Local 
però  la validació de la justificació de les subvencions ho serà per Decret del Tinent Alcalde 
de Serveis Econòmics i Urbanístics.

88. Termini, forma i lloc  de presentació de sol·licituds

Els terminis  de presentació de les sol·licituds seran:

* 20 DIES: 
Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades

* Fins el 30 de setembre  de l’exercici en curs es concediran les subvencions a mida que es 
sol·licitin, per ordre de petició , fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada,
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits mínims exigits:

a.- Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter local o no local.

b.- Ajuts econòmics per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits.

c.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades.

* Fins el 15 de novembre de l’exercici en curs podran presentar sol·licituds aquells  
esportistes que des de la fi del període de presentació de sol·licituds de subvenció fins al 15 
de novembre hagin obtingut algun mèrit, sempre i quan hi hagi consignació pressupostària 
i els sol·licitants compleixin els criteris i requisits de les bases d’aquell any.

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal.

Aquest acord de convocatòria de subvencions podrà preveure un termini obert de 
presentació mentre existeixi consignació en l’aplicació pressupostària corresponent.
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El termini per presentar sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds per concórrer a  aquesta convocatòria  s’han de formular mitjançant el model 
oficial que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i a la Regidoria d’Esports.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent 
sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat,que serà signat per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida en el punt 8 es tindran que 
presentar en el registre de l’Ajuntament (SAC) així com en qualsevol dels llocs que preveu 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.

Només es pot presentar una sol·licitud per projecte i en cap cas es pot presentar el mateix 
projecte a diferents programes, sense perjudici de la possibilitat de presentar un projecte 
diferent a cada modalitat de programa. Si durant el moment de la valoració s’apreciés un 
error en l’àmbit escollit per part del sol·licitant, la sol·licitud es podrà incloure en el 
programa al qual s’adeqüi millor.

99. Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció es tindrà que adjuntar la documentació següent:

a) Identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa 
(en nom propi o com a representant legal o voluntari).

b) Identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el beneficiari, en cas de ser diferent del 
sol·licitant.

c) Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant el NIF.

d) Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat i representació adjuntant els 
documents següents:

1. Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el 
registre corresponent.

2. Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat.
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3. Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia 
del seu DNI. 

e) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en 
nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà substituir aquest document per 
una declaració responsable que inclogui el compromís d’aportar la documentació 
acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció. 

f) Descripció del projecte per al qual se sol·licita subvenció.

g) Pressupost detallat, on s’indiquin els ingressos i les despeses per conceptes.

h) Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, 
amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament qualsevol altra que sol·liciti o 
obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.

i) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries (estatals, autonòmiques i 
locals) i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les certificacions 
corresponents o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció perquè obtingui de 
manera directa l’acreditació d’aquestes circumstàncies a través de certificats 
telemàtics. Es pot substituir per una declaració responsable quan la subvenció 
sol·licitada no superi l’import de 3.000 euros o quan la subvenció es concedeixi a 
entitats sense fins lucratius.

j) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.

k) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

l) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció. 

m) Acreditació del compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions, 
mitjançant la presentació d’una declaració responsable del beneficiari.

n) Acreditació de que el beneficiari no està inclòs en cap de les prohibicions que 
preveu l’article 13 de la Llei general de subvencions i l’article 6.2 d’aquesta 
ordenança, mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan 
concedent de la subvenció.

o) Els sol·licitants hauran d’emplenar el model normalitzat. Les entitats federades, a 
més,  hauran d’adjuntar relació  emesa per la federació corresponent  dels 
esportistes federat.  

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el 
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del 
procediment a què corresponguin, pot fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la 
data i l’òrgan o dependència que van ser presentats o emès, i sempre que no s’hagin 
produït modificacions als documents.
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110. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant,  per tal que en el termini de deu dies hàbils  a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les  esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així  s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

11. Fases del procediment 

Aquesta  convocatòria  ha de respectar les fases i terminis establerts en l’article 12  de les 
bases de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de 
l’Ajuntament de Calafell.

12. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d’atorgament de les subvencions  no 
podrà excedir de tres  mesos. El termini es computarà des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu  en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació.  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la seva notificació.

La publicació de les subvencions concedides es farà al mes següent a cada trimestre natural 
i inclourà totes les subvencions concedides durant el període esmentat. La publicitat de les 
subvencions concedides es realitza a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.

13. Quantia de les subvencions a atorgar 

Dins dels percentatges màxims establerts a l’article 19 d’aquestes bases, els imports màxims 
que es podran concedir a una persona beneficiària, per cada un dels programes, són els 
següents:

1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 

L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superi el cost 
de l’activitat subvencionada. L’import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros.
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A les entitats federades que juguin en categoria  4ª catalana, es procurarà que l’import 
subvencionat arribi al 50% de les despeses que tinguin  en concepte de fitxes dels 
jugadors i arbitratges i les que juguin en 3ª o superior el 100% d’aquestes despeses, 
sense perjudici i al marge del que poden rebre pel número de participants i amb el límit 
previst en el paràgraf anterior.

Tenint en compte que l’òrgan de valoració pot modificar la xifra base 1 del criteri volum 
de practica com la xifra base 2 del segment de l’activitat establerts al art. 17 de les 
bases en funció del conjunt de subvencions rebudes també podrà modificar aquestes 
xifres per una o més entitats en funció del nombre de participants de  l’entitat   a fi de 
no perjudicar a aquelles entitats que per aplicació de diferents segments i criteris de les 
bases i malgrat tenir un  major numero de participants i per tant una major despesa, en 
convocatòries anteriors han rebut imports inferiors a d’altres  entitats amb un nombre 
inferior de participants i menys depesa.

2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o 
per l’organització de campionats de caràcter supralocal (amb participació de 
esportistes o entitats no locals).

Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte.

En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.800 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari.

3. Ajut econòmic per la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits:

Els criteris de valoració de l’article 16 d’aquestes bases estableixen l’import concret a 
percebre en funció dels punts obtinguts en la valoració del projecte, fins a un màxim 
de 30 punts.

En tot cas, es podran atorgar diverses subvencions dins d’aquest programa a una 
mateixa beneficiària fins a un màxim de 1.600 euros, durant un mateix exercici 
pressupostari.

4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades:

La quantia de la subvenció màxima és del cinquanta per cent (50%) del pressupost 
de l’activitat subvencionable amb un màxim de 2.700 euros.

En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat.

Quedarà a càrrec de la persona física o jurídica sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé 
directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).
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114. Conceptes subvencionables

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, 
seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera 
indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini establert 
en aquestes bases:

a) Nòmina (retribució bruta) i Seguretat Social del personal fix i/o eventual de la 
persona física o jurídica.

b) Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

c) Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

d) Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

e) Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

f) Assegurances.

g) Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, activitats directament 
lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en 
el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).

h) Despeses de manteniment o reparació d’edificis i/o locals d’instal·lacions.

i) Equipament i material esportiu.

j) Transport

k) Publicitat i propaganda

l) Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari. 

m) Allotjaments i desplaçaments personal directiu, personal tècnic, voluntaris. En el cas 
d’esportistes individuals menors d’edat les despeses de desplaçaments i allotjaments 
del  tutor/a i/o entrenador/a

n) Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica beneficiària.

o) Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els 
immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter 
subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions 
següents:

a. Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
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b. Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de 
comptabilitat generalment acceptades. 

c. Que el cost es refereixi al període subvencionable.

d. Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria.

Serà necessari acreditar la sol·licitud de tres pressupostos per a aquelles despeses de més de 
18.000,00 euros en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles 
despeses de més de 50.000,00 euros en el cas d’execució d’obres.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni 
els impostos sobre la renda.

b) Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

c) Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a la data d’inici 
del projecte.

d) Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria.

115. Criteris per a l’atorgament de la subvenció i valoració de projectes

Cada programa té uns criteris de valoració propis, que s’estableixen a continuació: 

1. Ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades: 

El càlcul d’aquests ajuts és la suma dels criteris següents (a+b):

a.- Criteri per volum de practicants federats de l´entitat :

Aquest criteri es calcularà multiplicant la xxifra base 1 que parteix de 155€ pel segment de 
volum d'esportistes que l'entitat presenta, siguin de Calafell o de fora del municipi (llistats 
de practicants regulars que participin en campionats regulars degudament inscrits a les 
federacions o a altres organismes com el Consell Esportiu del Baix Penedès), i que es 
concreten a continuació: 

Participants     Segment       Xifra base  1 Càlcul criteri A

0 a  25 1 155 1 x 155
26 a 50 1,5 155 1,5 x 155
51 a 75 2 155 2 x 155
76 a 100 2,5 155 2,5 x 155
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101 a 125 3 155 3 x 155
126 a 150 3,5 155 3,5 x 155
151 a 200 4 155 4 x 155
201 a 250 4,5 155 4,5 x 155
251 o més 5 155 5 x 155 

b.- Criteri per segment practicant d´activitat .

Aquest barem és específic per als ppracticants residents i empadronats a Calafell i es calcula 
multiplicant el número de participants per la xxifra base 2 que parteix de 25 euros 
multiplicats per diferents valors que a continuació s’estableixen:

Participants Concepte    Segment     Xifra base 2        Càlcul criteri B

Número promoció 
esportiva fins 18 
anys

3 25 Número 
participants x 3 
x 25 

Número Promoció 
esportiva 
femenina fins 18 
anys

3,5 25 Número 
participants x 
3,5 x 25

Número Competició 
esportiva 

1 25 Número 
participants x 1 
x 25

Número Competició 
esportiva 
femenina 

1,5 25 Número 
participants x 
1,5 x 25

Tant lla xifra base 11 del criteri de volum de pràctica com la xxifra base 2 del segment 
d'activitat que parteixen de les quantitats establertes  podran ser modificades per l’òrgan 
col·legiat, encarregat de valorar les sol·licituds, en funció del conjunt de sol·licituds rebudes 
pel concepte d’ajuts a entitats federades, sense superar l’import màxim global fixat per 
aquest programa d’ajuts (el 80% del total de l’import consignat a l’aplicació 
pressupostària).

c.- Criteri per categoria que participi en competicions oficials (lligues o copes) en l’àmbit 
autonòmic o estatal.

En el supòsit que, un cop aplicats els criteris a i b anteriors, sobri romanent en l’aplicació 
pressupostària corresponent ( 80% del total de l’import consignat a l’aplicació 
pressupostària ) s’aplicarà aquest criteri que comprèn la quantitat equivalent  al 50% de la 
despesa d’arbitratges i llicències federatives de la categoria establertes a les Bases.

Les entitats federades que juguin en categories superior a la 4ª catalana,aquesta inclosa, es 
procurarà que l’import subvencionat arribi el 50% de les despeses en fitxes i arbitratges 
sense perjudici del que poden rebre pel número de participants, quantitats que es podran 
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acumular ponderadament fins al límit legal del 50% de la quantitat subvencionable i amb 
un màxim de 30.000 euros segons l’establert a les Bases.

Aquest criteri serà incompatible en el casos en que la entitat a la que pertanyi la categoria  
rebi pel mateix concepte participatiu imports econòmics per patrocini de l’Ajuntament.

dd - En el  cas de que finalitzat l’últim  termini de presentació de sol·licituds de subvencions 
per activitats esportives i per a la promoció esportiva previst a la convocatòria existeixi 
romanent en l’aplicació pressupostària global, l’òrgan col·legiat podrà complementar els 
imports resultants de la modificació de la xifra base 1 o xifra base 2 i del límit previst al 
criteri c, fins esgotat l’esmentada consignació.  

e) La ponderació de l’import dels resultats de les subvencions s’ atendrà al que estableix per 
aquests casos les Bases.

2. Ajut econòmic per una activitat puntual no previsible en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter supralocal:

El càlcul es fa segons la participació i l’àmbit d’actuació:

PARTICIPACIÓ PUNTS 
1 A 100 1
101 A 150 2
151 A 200 3
MÉS DE 200 4

ÀMBIT D’ACTUACIÓ PUNTS 
CATALUNYA 1
ESPANYA 2
INTERNACIONAL 3

El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent:

Punts aconseguits Aportació a rebre 
1 300
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800
7 900

3. Ajut econòmic per la participació en campionat oficials no locals i pels mèrits aconseguit: 
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La distribució de punts s’efectua de la manera següent:

ÀÀmbit PPunts per 
participació

PPunts pels 
mèrits (primer 
lloc)

PPunts pels 
mèrits (segon  
lloc)

PPunts pels 
mèrits (tercer 
lloc)

Catalunya 1 3 2 1
Espanya 2 3 2 1
Internacional 3 3 2 1

El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent:

Punts aconseguits Aportació a rebre 
1 200
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800
7 900
8 1000
9 1100
10 1200
11 1300
12 1400
13 1500
14 1600
15 1700
16 1800
17 1900
18 2000
19 2100
20 2200
21 2300
22 2400
23 2500
24 2600
25 2700
26 2800
27 2900
28 3000
29 3100
30 3200

4. Ajut econòmic pel suport a escoles esportives no federades: 
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La distribució de punts s’efectua de la manera següent:

EEsportistes PPunts PPunts per esports 
tradicionals

De 0 a 25 1 1
De 26 a 50 2 1
De 51 a 100 3 1
De 101 a 150 4 1
De 151 o més 5 1

El barem econòmic segons els punts aconseguits és el següent:

Punts aconseguits Aportació a rebre 
1 900
2 1500
3 1800
4 2100
5 2400
6 2700

Si després del càlcul de la subvenció es generés un romanent en alguns dels criteris 
anteriors, aquest podrà ser aplicat a l’altre criteri per llur repartiment. 

atorgar una bestreta del 50% de la subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al 
justificar el 100% de l’activitat.

16. Les obligacions del beneficiari

Junt amb les obligacions previstes en l’Ordenança general de subvencions, la persona 
beneficiària té les obligacions següents:

a) Cal que la persona física o jurídica beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat 
de complir les condicions fixades per aprovar-la.

b) L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, 
tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

c) Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

d) Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de la normativa 
aplicable.
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e) Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, l’Administració tributària catalana i la Seguretat Social.

f) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’ Ajuntament, un 
cop exhaurits els terminis. 

g) Justificar l’activitat realitzada i l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis 
establerts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la subvenció.

h) Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, així com comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi desprès de 
l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, 
en el cas que sigui necessària, la renúncia corresponent.

i) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els òrgans de la 
Corporació.

j) Disposar de la documentació comptable que puguin exigir els òrgans de fiscalització 
i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control.

k) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació 
i control.

l) Tota subvenció concedida per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell, 
amb les finalitats previstes en aquestes normes, serà sotmesa a la condició implícita 
que tota la propaganda escrita o gràfica de les actuacions subvencionades haurà  de 
fer constar la llegenda “amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Calafell” i l’anagrama d’aquest.

Amb aquesta finalitat, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre a la consideració 
de la Regidoria d’Esports la maqueta de tota la publicitat gràfica prevista per a 
l’activitat subvencionada, sempre abans d’ordenar la seva impressió, atenent les 
indicacions que formuli la Regidoria d’Esports. 

    m)  Col·laborar amb la Regidoria d’Esport en la mesura de les seves possibilitats             
promocionen els esdeveniments que s’organitzin des de la Regidoria a les pagines 
webs  i xarxes socials, aportant voluntaris, realitzar exhibicions en aquests actes, 
modificar horaris d’entrenaments i partits en casos de necessitat d’espais per 
realització d’esdeveniments d’interès pel municipi, etc.

n) Declarar, abans de l’atorgament de la subvenció, quin règim d’IVA li és aplicable.

o) Estar empadronat/da a Calafell, la persona física o jurídica destinatària de la 
subvenció.
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Les persones beneficiàries de subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i al règim 
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre 
infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària.

L’Ajuntament queda exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol 
altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligats les persones beneficiàries de 
les subvencions atorgades.

El beneficiari no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.

117. Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l’ampar d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.

Així mateix la publicació en el Butlletí oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix 
la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació a l’article 45 de la LPAC, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació 
s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el tauler 
d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
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AAlexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 
10 de juny de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:

PROPOSTA APROVACIÓ  DE LA  CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA EN 
RÈGIM DE COMPETÈNCIA COMPETITIVA  PER A L’ANY 2019 DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL

Fets

1.  D’acord amb l’article  41.1 de les Bases d’execució del pressupost del 2019 – 
Subvencions atorgades i la seva justificació la concessió de subvencions queda sotmesa a 
la incoació del corresponent expedient que es tramitarà d’acord amb la normativa 
aprovada per l’Ajuntament, així com per l’Ordenança general de subvencions de 
l’ajuntament i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.

2. Tanmateix a l’article 41.2 estableix que els òrgans competents per l’aprovació de les 
bases serà el que determini  la normativa de règim local, per l’aprovació de les 
convocatòries i atorgaments (resolució convocatòries, aprovació de convenis de 
subvencions, nominativament previstes al pressupost) li correspon a la Junta de Govern 
Local i per l’aprovació de justificacions per Decret de tinent Alcalde de Serveis Econòmics i 
urbanisístics.

3. L’Ajuntament de Calafell, a través  de la regidoria d’esports considera com un dels 
seus objectius promoure i fomentar el desenvolupament de l’esport, i amb aquesta 
finalitat s’estableixen uns ajuts econòmics que serveixin de recolzament per 
desenvolupar l’esport a través de les entitats esportives i esportistes d’aquest municipi

4. Per això, i dintre de la legalitat vigent i dels límits que termina el pressupost municipal de 
l’exercici 2019, respectant els principis de publicitat i concurrència, la regidoria d’Esports, 
proposa la concessió de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva del 
municipi de Calafell. 

Així, els principis inspiradors que comparteixen són els de:
• La transparència
• L’objectivitat
• La igualtat i no discriminació
• L’eficàcia en el compliments dels objectius fixats i
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• L’eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

5. Les subvencions són instruments per al foment d’iniciatives, projectes, programes i 
activitats que estimulen la dinamització esportiva i en moltes ocasions complementen o 
supleixen determinats àmbits de l’actuació municipal.

6. Existeix consignació  adequada i suficient  en el vigent Pressupost per a l’autorització 
de la despesa proposada, a l’efecte s’ha efectuat l’oportuna retenció de crèdit a la 
despesa corresponent, RC 920190000244, aplicació pressupostaria C04/3412/4800011 
– Subvencions  entitats esportives,  per  import de 130.000,00 €  

7. El departament d’intervenció emès informe núm. 0529_19 de fiscalització i/o 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat, el qual s’adjunta a 
l’expedient electrònic.

FFonament de dret

1. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

3. Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
que aprova el reglament de la llei 38/2003.

4. Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

5. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

6. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  regim  local en tot allò 
considerat com a norma bàsica.

7. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.

8. Bases que regeixen la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a 
activitats esportives i per a la promoció esportiva, aprovades pel Ple del 9 d’abril de 
2018 i publicades al BOP de la província de Tarragona núm. 106, de l’1 de juny de 
2018.

9. Bases d’Execució del Pressupost exercici 2019.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde 
de l’àrea de TURISME I VIA PÚBLICA - PROMOCIÓ ESPORTIVA i per unanimitat acorda:

AAcord

1. Aprovar la convocatòria pública, la qual s’annexa, d’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per activitats esportives i per a la promoció esportiva 
del municipi de Calafell, per a l’exercici  2019 i per import de 130.000 euros, d’acord 
amb les Bases que regeixen aquesta convocatòria aprovades pel Ple de data 9 d’abril de 
2018 i publicades al BOP de la província de Tarragona núm.106, de l’1 de juny de 2018.

2. Aprovar la proposta inicial de despesa (RC) de la operació comptable corresponent 
(920190000244), per import de 130.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
C04/3412/4800011 del pressupost municipal general  de l’exercici 2019.

3. Publicar la convocatòria pública d’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva,  per a activitats esportives i  per a la  promoció esportiva del 
municipi de Calafell per a l'exercici 2019, en el BOP de Tarragona, en la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS),  així com a la seu electrònica i/o web de l’Ajuntament de 
Calafell,  tal i com preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, essent el període per a 
presentació de sol·licituds, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT.

4.-   Donar compte d’aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria.

 

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta. 

Calafell, 12 de juny de 2019 .
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