DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient: 9943/2020
Proposta d’aprovació de la rectificació de l’acord d’atorgament de subvencions a persones
autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la Covid19.

Fets

2. En relació a la part resolutiva del sector turístic, es va desestimar les sol·licituds de ***9078**
i ***2733** relacionades amb els números d’expedients 7500 i 7709/2020 respectivament. El
motiu de no admissió: 3.

Ramon Ferré i Solé

3. En data 3 de novembre de 2020, la tresorera municipal emet informe 251/2020 manifestant la
necessitat de rectificar els deutes informats en l’expedient 7500/2020, atès que no consten
deutes pendents en període executiu en la sol·licitud de ***9078**.
4. En data 3 de novembre de 2020, l’empresa amb CIF ***2733** ( expedient 7709 ) presenta
certificat acreditatiu d’estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
5. En data 10 de novembre de 2020, la tècnica de Turisme emet informe 161/2020 manifestant
la necessitat de rectificar la desestimació de les sol·licituds de ***9078** i ***2733** per
l’aprovació de l’atorgament de subvenció per imports de 5.930,1 i 6.000 euros respectivament.
D’altra banda rectificar l’import concedit a ***1006** de 6.000 euros a 5.930,1 euros, donat
que els punts meritats es modifiquen en la quantitat de 645 i el valor del punt s’estableix en
131,78 euros.
6. En relació a la part resolutiva del sector comercial, l’expedient 7451 corresponent a la
sol·licitud de ***7894** va ser no admès provisionalment pel motiu 3, s’ha constatat mitjançant
certificat de la gestió d’ingressos de Base amb data 29 d’octubre de 2020 que està al corrent de
pagament, per tant la sol·licitud queda admesa i l’import atorgat provisionalment és de 4.000
euros. Donada aquesta rectificació els punts meritats es modifiquen en la quantitat de 2.895 i el
valor del punt s’estableix en 146,80 euros

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

16/11/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

16/11/2020 ALCALDE

1. El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 20
d’octubre de 2020, va aprovar l’atorgament de subvencions a persones autònomes, empreses i
microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la Covid-19.

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

c864f293e615492ab0f5897209864d07001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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7. Pel que fa a l’apartat d’altres sectors, la sol·licitud presentada per ***6589** número
d’expedient 7997 per error es va ometre i no es va detallar dins de la relació de registres de
sol·licituds de subvenció. Una vegada valorada la mateixa, aquesta no podrà ser admesa pel
motiu 4, la seva activitat es desenvolupa en centre de treball situat fora del municipi de Calafell.
8. En relació als expedients d’altres sectors números 7404 de ***1819**; 7692 de ***2825** i
7763 de ***8627** desestimats provisionalment pel motiu 6 i una vegada aportada la
documentació acreditativa del percentatge de pèrdues estipulat a les bases d’aquesta subvenció,
han de ser incloses a l’apartat d’expedients admesos, atorgant provisionalment la quantitat de
1.000 euros per cadascun d’ells. Després d’aquesta rectificació, els punts meritats es modifiquen
en la quantitat de 142 i el valor del punt s’estableix en 1.060,61 euros.

16/11/2020 ALCALDE

9. Subvenció portal virtual decalafellcasa.com, no es veu afectada per cap rectificació.
Fonaments de dret

1. 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.

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

Ramon Ferré i Solé
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2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
5. 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. Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.

Alexandre Pallarès Cervilla
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6. Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a persones treballadores
autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell afectades econòmicament
per les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.
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9. Reial Decret 520/2005 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desenvolupament de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, en matèria de
revisió en via administrativa.
Resolució
Per tant resolc:
Rectificar l’acord de Ple de data 20 d’octubre de 2020 en la següent manera:

Sector turístic ( valor punt 131,78 euros)

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

16/11/2020 ALCALDE

1.- Sector Turístic: Aprovar l’atorgament provisional de subvenció a la sol·licitud de ***9078** i
***2733 per import de 5.930,1 i 6.000 euros respectivament; i rectificar l’import concedit a
***1006**, passant l’import concedit de 6.000 euros a 5.930,1 euros, segons l’exposa’t als
antecedents de forma que quedarà de la següent manera:

NIF/CIF

EXPEDIENT

MERITAT

SUBVENCIÓ

***1006**

7259

45

5930,1

***9078**

7500

45

5930,1

***2733**

7709

70

6000

Total de punts meritats pel Sector Turístic 645, total subvenció atorgada 53.860,2 euros,
resta un saldo positiu de 31.139,80 euros a la partida.
2.- Sector Comercial: Aprovar l’atorgament provisional de subvenció de la sol·licitud de
***7894** número d’expedient 7451 per import de 4.000 euros

NIF/CIF

EXPEDIENT

MERITAT

SUBVENCIÓ

***7894**

7451

35

4.000

Total de punts meritats pel sector Comercial 2.895, total subvenció atorgada 343.164 euros,
resta un saldo positiu de 81.836 euros a la partida.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Sector Comercial (valor punt 146,80 euros)

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

c864f293e615492ab0f5897209864d07001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/6658 - Data Resolució: 16/11/2020

Amb la variació del preu del punt es modifica els imports de les propostes de subvenció
atorgades en la següent manera:
-

Fins a 20 punts meritats passa l’import concedit de 2.972 a 2.936 euros.
De 21 fins a 25 punts meritats passa l’import concedit de 3.715 a 3.670 euros.
Més de 25 punts no modifica l’import de 4.000 euros concedits.

3.- Altres Sectors:
- Incloure a la llista de sol·licituds presentades la de ***6589** número d’expedient 7997,
que quedarà exclosa pel motiu 4.
Aprovar l’atorgament provisional de subvenció de les sol·licituds de ***1819**;
***2825** i ***8627** números d’expedients 7404, 7692 i 7763 respectivament per
import de 1.000 euros per cadascun d’ells.
Altres Sectors (valor punt 1.060,61 euros)

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

16/11/2020 ALCALDE

-

NIF/CIF

EXPEDIENT

MERITAT

SUBVENCIÓ

***1819**

7404

12

1.000

***2825**

7692

5

1.000

***8627**

7763

10

1.000

Total de punts meritats per altres sectors 142, total de la subvenció 10.000 euro, resta un
saldo positiu a la partida de 130.000 euros.

5.- Deslliurar la quantitat de 335.262,05 euros de la partida pressupostària 400/4310/479000,
import sobrant d’aquesta convocatòria.
6. Ratificar aquest acord en el proper Ple municipal de la corporació.

Alexandre Pallarès Cervilla
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4.- La subvenció del portal virtual decalafellacasa.com no es veu afectada per cap modificació,
per tant es manté el total de subvenció atorgada de 7.713,75 euros, restant un saldo positiu a la
partida de 92.286,25 euros.
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7. Comunicar aquest acord als interessats i als departaments d’Intervenció i Tresoreria
municipals.
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