
 
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I SOL POTS LLUITAR? ASSOCIACIÓ 
FIBROMIÀLGIA (SPLAF) PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ. 
 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l'Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde president de l’Ajuntament de Calafell, 
especialment autoritzat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 5 
d’octubre de 2020. 
 
De l’altra, la Sra. Rosa Carbonell Garri, major d’edat, amb DNI núm. 36906803Z en nom i 
representació de la Associació SPLAF amb domicili al carrer Mallorca, 26 de Calafell, i CIF 
núm. G55615108. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a obligar-se i, molt 
especialment, per a atorgar aquest acord, per la qual cosa, lliure i voluntàriament, 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
I. Sol Pots Lluitar? Associació Fibromiàlgia (SPLAF) va néixer l’any 2014, com una associació 
dedicada a les persones afectades de fibromiàlgia, i que vol ser una eina de suport per a 
totes aquelles persones que pateixen la malaltia. 
  
II. La fibromiàlgia és una malaltia que afecta un nombre considerable de persones i que per 
les seves especials característiques és molt important el reconeixement i el contacte entre els 
pacients. Per això és fonamental el paper de les associacions. 
 
III. Duen a terme tallers, manualitats, gimnàstica i ioga. Aquestes activitats estan orientades 
principalment a estimular la memòria i la motricitat fina, per minorar els efectes de la 
malaltia. 
 
IV. L’objectiu és donar-se a conèixer entre el cada vegada més nombrós col·lectiu de persones 
afectades que hi ha a Calafell, per tal de donar-los tot el suport necessari, ja que sovint el 
diagnòstic d’aquest malaltia comporta que el pacient se senti molt afligit. 
 
V. A banda s’han coordinat amb els serveis mèdics del CAP de Calafell, per tal que aquelles 
persones a qui se’ls diagnostica aquesta patologia, coneguin l’existència d’aquesta associació. 
 
 
 
 
 



VI. L’Ajuntament de Calafell ha decidit atorgar anualment una subvenció per ajudar a 
dinamitzar les activitats, així com per a reduir-ne el seu cost. 
 
VII. En el pressupost municipal de l’exercici 2020 existeix l’aplicació pressupostària 
300/2314/4800044, destinada específicament a aquesta subvenció, per un import total de 
600 euros. 
 
VIII. 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. 
 
IX. Per tal de fer efectiu el seu atorgament, les llars del municipi hauran de justificar la 
subvenció a percebre abans del 30 de novembre de 2020, 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 2020. 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni l’atorgament d’una subvenció per part de l’Ajuntament de 
Calafell a Sol Pots Lluitar? Associació Fibromiàlgia (SPLAF), en els termes establerts en aquest 
document. 
 
 
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 
 
Atorgar una subvenció, per procediment de concessió directa, a Sol Pots Lluitar? Associació 
Fibromiàlgia (SPLAF), per un import de 600 euros per a l’any 2020, d’acord amb la reserva de 
crèdit feta a l’aplicació pressupostària 300/2314/4800044 del pressupost municipal de 
l’exercici 2020, destinada a aquesta subvenció. 
 
 
Tercer.- Obligacions de l’Entitat beneficiària 
 
L’associació Sol Pots Lluitar? Associació Fibromiàlgia (SPLAF) assumeix el compromís següent: 
 
Per percebre la quantitat concedida, l’esmentada associació haurà de justificar les despeses 
efectuades abans del 30 de novembre de 2020, 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’especifiquin en les Bases 
d’execució del pressupost i en la Ordenança general de subvencions de la Corporació. 



 
 
Quart.- Justificació de la subvenció 
 
La justificació de la subvenció són el conjunt de tasques i activitats que intenten evitar la 
fragmentació social i suposen un punt de referència en programes que faciliten la cohesió 
entre generacions dels/de les habitants del municipi.  
 
 
Cinquè.- Confidencialitat i protecció de dades 
 
Els signants del present contracte es comprometen a mantenir la més absoluta 
confidencialitat sobre el seu contingut i sobre tota la documentació i informació a la que 
tinguin accés i que aporti qualsevol de les parts amb motiu de l’atorgament de la subvenció, 
a excepció del que expressament les parts acordin divulgar a tercers. 
 
 
Sisè.- Durada 
 
La durada del present conveni serà des de la data de signatura del mateix fins a la finalització 
de l’exercici 2020. 
 
Transcorregut aquest termini, el contracte no es podrà prorrogar. 
 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
Aquest contracte es pot extingir per les causes següents: 
 
a) La finalització de la seva vigència. 
 
b) L'incompliment, total o parcial, de les obligacions per qualsevol de les parts o de les 

disposicions legals aplicables. 
 
c) La resolució per voluntat unilateral d’alguna de les parts, comunicant-la amb un mes 

d’antelació al seu efecte. 
 
d) La dissolució de l’entitat beneficiada. 
 
e) El mutu acord entre les parts. 
 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per alguna de les parts pot donar lloc a la seva resolució i 
extinció. 
 



La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit del 
mateix, requerirà que la part interessada, que es consideri perjudicada, formuli una sol·licitud 
en aquest sentit davant de l’altra part. 
 
Novè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i 
aquestes modificacions pactades s’adjuntaran com a annex. 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
Per a la resolució de les diferències i conflictes derivats del present conveni, així com la seva 
interpretació i compliment, les parts se sotmeten de forma expressa als jutjats i Tribunals de 
Tarragona. 
 
 
I en prova de conformitat, signen les parts aquest document per duplicat exemplar en el lloc i 
data indicats en l’encapçalament. 
 
 
 
L’Ajuntament de Calafell                     L’associació SPLAF 
Sr. Ramon Ferré Solé                      Sra. Rosa Carbonell Garri 
 
 
 
 
Alcalde – President                      Presidenta 
 
 
 
 
 
El secretari de l’Ajuntament, 
 
 
 
 
Sr. Alexandre Pallarès i Cervilla 
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