Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
13 d'octubre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
APROVACIÓ D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS FEDERADES DEL
MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2020
Identificació de l’expedient
Exp. 9053/2020. Aprovació definitiva d’atorgament de subvencions d’ajuts per l’activitat
ordinària de les entitats esportives federades i per ajuts per activitats extraordinàries i
puntuals de les entitats esportives del municipi de Calafell per a l’any 2020.

1. El 27 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la promoció esportiva del
municipi de Calafell en règim de competència competitiva per a l’any 2020, per import de
130.000 euros.

Ramon Ferré i Solé

2 . El 17 d’agost de 2020 es publica, aquesta convocatòria de subvencions, a la BDNS i al
Butlletí oficial de la Província de Tarragona número 2020-5806. El termini per presentar la
sol·licitud per ajuts econòmics pel suport a entitats esportives federades, no federades i
esportistes és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci de convocatòria, sent el termini de presentació de finalització el 15 de setembre
de 2020.
3. Un cop finalitzat el termini i amb la certificació rebuda per part del departament de
secretaria de la relació d’instàncies rebudes i de les certificacions del departament de
tresoreria sobre declaració responsable sobre obligacions tributaries i amb la Seguritat
Social i de compliment de l’art. 13 de la llei 38/2003 General de subvencions, es procedeix
a valorar la documentació presentada per les entitats sol·licitants seguint les bases
d’atorgaments de subvencions.
4. El 8 d’octubre de 2020, l’òrgan instructor un cop finalitzada la fase de comprovació
remet l’expedient de sol·licituds de subvencions a l’òrgan col·legiat, (esmentat a l’article 8
de les Bases), el qual ha d’emetre informe preceptiu per a la proposta de resolució
provisional a l’òrgan instructor.
5. El 9 d’octubre de 2020, l’òrgan col·legiat emet acta de valoració de les sol·licituds
presentades per a la concessió d’ajuts per l’activitat ordinària de les entitats esportives
federades i per ajuts per activitats extraordinàries i puntuals de les entitats esportives del
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municipi de Calafell per a l’any 2020, per un total de 117.262,99 euros, les quals es
relacionen:
ENTITATS FEDERADES ACTIVITAT
ORDINÀRIA
ATHLETIC SEGUR CF

5.058,50€

CLUB ESPORTIU VILARENC AQUA

4.110,00€

CLUB D’ESCACS CALAFELL
CLUB ESPORTIU PLATENSE SEGUR DE
CALAFELL

CLUB ATLETISME CALAFELL

Ramon Ferré i Solé

SD PENYA BLAU GRANA SEGUR

625,00€
7.768,50€

810,00€
2.583,00€
275,00€

CLUB PETANCA CALAFELL

1.095,00€

U.E. SEGUR DE CALAFELL

4.595,99€

CLUB BÀSQUET CALAFELL

23.615,00€

CLUB PATÍ CALAFELL

17.307,00€

CLUB ESPORTIU LLUITA OLÍMPICA
CALAFELL

1.545,00€

CLUB GIMNÀSTICA CALAFELL

4.122,00€

CLUB FUTBOL CALAFELL

3.701,00€

ASSOCIACIÓ VOGADORS DE CALAFELL

1.863,00€

RUGBI CLUB CASTELL DE CALAFELL

3.438,00€

ASSOCIACIÓ DE DOMINÓ SEGUR DE
CALAFELL

1.305,00€

ESCOLA DE FUTBOL BASE CALAFELL

30.000,00€
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LLAGUTS DE
CALAFELL
TOTAL PROPOSTA ENTITATS FEDERADES

2.946,00
116.762,99€

Denegar la subvenció al Club Karate Calafell ja que no consta inscrita en el Registre
municipal d’Entitats Ciutadanes tal i com disposa l’article 6 – Persona beneficiària de les
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la
promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell, el qual estableix que les entitats han
d’estar inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la Generalitat de Catalunya i en
el Registre municipal d’Entitats Ciutadanes, segons disposa el Títol IV del Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell.

CLUB MARXA NORDICA

500,00€

TOTAL PROPOSTA ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

500,00€

Ramon Ferré i Solé

Fonaments de dret
1. En el present supòsit són d’aplicació els següents articles: 5, 47 i 54 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 8, 114, 174 i 273 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya; 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local;
304.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; 3, 41 i 50, i 223 a 225 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals; i 54 a 92 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2. L’Ajuntament de Calafell té competència en matèria de promoció de l’esport en virtut
de l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
en virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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6. La disponibilitat econòmica per a subvencions està consignada en l’aplicació
pressupostaria 400/3411/4800011 –Subvencions esportives del pressupost municipal
general de l’Ajuntament de l’exercici 2020, operació RC 220200010192 amb els
informes de fiscalització limitada prèvia del
departament d’intervenció número
0674/2020.
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3. El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la
disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.

4. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 27 de febrer de 2014.
5. Les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives per i
per a la promoció esportiva aprovada en Junta de Govern Local i aprovades definitivament
en data 22 de juliol de 2020.

15/10/2020 ALCALDE

6. Respecte de les subvencions atorgades, la beneficiària haurà de donar compliment a
tots i cadascuns dels requisits establerts en l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Calafell i en la legislació sobre subvencions.
Aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local en virtut de l’art.
41.2 de les bases d’execució del Pressupost General Municipal exercici 2020.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - ESPORTS i per unanimitat acorda:
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Signatura 2 de 2

1.APROVAR l’atorgament de subvencions pels projectes d’ajuts per l’activitat ordinària de
les entitats esportives federades i per ajuts per activitats extraordinàries i puntuals de les
entitats esportives del municipi de Calafell per a l’any 2020 que tot seguit es relacionen:
ENTITATS FEDERADES ACTIVITAT
ORDINÀRIA
ATHLETIC SEGUR CF

5.058,50€

CLUB ESPORTIU VILARENC AQUA

4.110,00€

CLUB D’ESCACS CALAFELL
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CLUB ESPORTIU PLATENSE SEGUR DE
CALAFELL
ASSOCIACIÓ DOMINÓ CALAFELL TOT
L’ANY ESTIU
CLUB ATLETISME CALAFELL

625,00€
7.768,50€

810,00€
2.583,00€
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SD PENYA BLAU GRANA SEGUR
CLUB PETANCA CALAFELL

1.095,00€

U.E. SEGUR DE CALAFELL

4.595,99€

CLUB BÀSQUET CALAFELL

23.615,00€

CLUB PATÍ CALAFELL

17.307,00€

CLUB ESPORTIU LLUITA OLÍMPICA
CALAFELL

1.545,00€

CLUB GIMNÀSTICA CALAFELL

4.122,00€

CLUB FUTBOL CALAFELL

3.701,00€

ASSOCIACIÓ VOGADORS DE CALAFELL

1.863,00€

RUGBI CLUB CASTELL DE CALAFELL

3.438,00€

ASSOCIACIÓ DE DOMINÓ SEGUR DE
CALAFELL

1.305,00€

ESCOLA DE FUTBOL BASE CALAFELL

30.000,00€

Ramon Ferré i Solé

TOTAL PROPOSTA ENTITATS FEDERADES

2.946,00
116.762,99€

Denegar la subvenció al Club Karate Calafell ja que no consta inscrita en el Registre
municipal d’Entitats Ciutadanes tal i com disposa l’article 6 – Persona beneficiària de les
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la
promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell, el qual estableix que les entitats han
d’estar inscrites en el Registre d’entitats corresponent de la Generalitat de Catalunya i en
el Registre municipal d’Entitats Ciutadanes, segons disposa el Títol IV del Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell.
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CLUB MARXA NORDICA

500,00€

TOTAL PROPOSTA ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

500,00€
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2. Prescindir del tràmit d’audiència, ja que en el procediment no s’han tingut en compte
altres fets o al·legacions i proves diferents aportades pels interessats, per tant aquesta
proposta de resolució formulada tindrà caràcter de definitiva.
3. Els imports atorgats en el primer punt, que sumen la quantitat de 117.262,99 € ( cent
disset mil dos-cents seixanta-dos euros amb noranta-nou cèntims) aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostaria 400/3411/4800011 – Subvencions entitats esportives del
pressupost municipal de l’exercici 2020, operació RC 220200010192 amb els informes de
fiscalització limitada prèvia del departament d’intervenció número 0674/2020.

5. L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui
oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.
6. La justificació de l’activitat subvencionada es farà en els termes de l’article 25 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
7. 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 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.

Ramon Ferré i Solé
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4. Aprovar l’avançament del 50% de l’import de les subvencions atorgades pel projecte
d’ajuts per l’activitat ordinària de les entitats esportives federades sense justificació prèvia,
però el 50% restant no es farà efectiu fins que el beneficiari hagi presentat tota la
documentació justificativa establerta en les Bases específiques per a l’atorgament de
subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de
Calafell (art.19 segon paràgraf).

8. Prèviament al cobrament els beneficiaries hauran de comunicar la seva acceptació a
l'efecte del compliment de les condicions fixades a la seva aplicació.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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9. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al web municipal, tal i com
estableix els articles 59.6 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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