Pere Ferré Bundó, secretari accidental de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
16 d'agost de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI
DE CALAFELL EXERCICI 2021
Identificació de l’expedient 3548/2021
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a les Entitats Culturals de Calafell per a l'exercici 2021.

Francisco Javier Estepa Ocaña

1. El teixit associatiu és un dels motors de la vida cultural i social d’un municipi, i Calafell
compta amb més d’una vintena d’entitats culturals registrades, les quals participen en
actes públics, col·laboren en diversos actes i exporten en nom del municipi pel territori.
Aquestes associacions són organitzacions sense ànim de lucre i només disposen
d’ingressos en forma de quotes dels socis i de recaptacions que provenen d’activitats
puntuals realitzades amb aquesta finalitat, com rifes, festivals o col·lectes públiques.
2. El 17 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Calafell aprova les Bases Específiques
per a la concessió de Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les Entitats
Culturals. El dia 13 de juliol de 2021 es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
3. La tècnica de cultura emet informe en relació a la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les Entitats Culturals del municipi
de Calafell per a l’exercici 2021, per un import de 40.000,00 euros, el qual s’adjunta a
l’expedient.
4. El departament de cultura sol·licita proposta de despesa (RC) amb número d’operació
920210003209.
5. S’adjunta a l’expedient informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
6. El període de presentació de sol·licituds, serà d’un mes, a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona.

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

6.
L’Òrgan competent d’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local,
tal i com estableix l’art. 40 de les bases d’execució de 2021 i d’acord amb l’art.
13.2.b del RD 424/2017, art. 185 del TRLHL i art. 9 i 17.1.g de la Llei de
Subvencions.

Francisco Javier Estepa Ocaña

Signatura 2 de 2

17/08/2021 ALCALDE

5.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò
considerat com a norma bàsica.

7.

Bases d’execució Pressupost 2021.

8.
Bases Específiques per les quals es regeix la convocatòria per concedir
subvencions a les Entitats Culturals de Calafell.
Acord

Primer.- Aprovar la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a les Entitats Culturals de Calafell per a l'exercici 2021,
aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Ple de data 17 de juny de 2021
i publicades en el BOP de Tarragona el 13 de juliol de 2021.

Pere Ferre
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - CULTURA i per unanimitat acorda:
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Segon.- Aprovar la proposta inicial de despesa (RC) de l’operació contable
(920210003209), per un import de 40.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
400/3340/4800012 de Convenis i subvencions entitats cíviques i culturals.
Tercer.- Publicar la convocatòria pública de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per les Entitats Culturals del municipi de Calafell per a l’exercici
2021, a la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), en el BOP de Tarragona, i en el
E-Tauler
Quart.- El període per a presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de
la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona.
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord als departaments d’intervenció i tresoreria.
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Sisè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
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Vist i Plau
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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