
Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinari amb urgència celebrada el 
dia 28 de desembre de 2016, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:

Identificació de l’expedient

Proposta d’aprovació definitiva d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i 
esportistes del municipi de Calafell.

Fets

1. El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 7 de març de 2016,   
aprova inicialment la  modificació de les Bases especifiques i la convocatòria per  
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la promoció esportiva per a 
l’any 2016.  

2.- En data 25 d’abril de 2016 queda publicat aquesta convocatòria de subvencions al 
Butlletí oficial de la Província de Tarragona i el  termini per entregar les sol·licituds per 
ajuts econòmics per  la participació en campionats oficials no locals i pels mèrits 
aconseguits, per activitats puntuals no previsibles en la programació ordinària o per 
l’organització de campionats de caràcter local o no local  i pel suport a escoles esportives 
no federades,  s’estipula fins el 31 de desembre de l’exercici en curs, per odre de petició, 
fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària assignada.

Tipus d’ajuda  

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

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

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

I 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.

3. Que les entitats subvencionades consten en el registre d’entitats de l’Ajuntament de 
Calafell així com els esportistes estan empadronats en el municipi. 



4. 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 
d’intervenció en relació sobre si els sol·licitants tenen pendents de justificar alguna 
subvenció, es procedeix a valorar la documentació presentada per les entitats sol·licitants  
seguint les bases d’atorgaments de subvencions.

5. En data 15 de desembre de 2016, la Tinent d’alcalde  d’Esports i Promoció Esportiva, 
Sra. Teresa González Santiago,  com a òrgan instructor  resolc, que finalitzada la  fase de 
comprovació   remet els expedients de sol·licituds de subvencions  a l’òrgan col·legiat, el 
qual haurà d’emetre informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional a l’òrgan 
instructor. S’adjunta la resolució a l’expedient.

6. En data 16 de desembre  de 2016, es reuneix l’òrgan col·legiat encarregat de la 
valoració de les sol·licituds de subvencions presentades per les entitats esportives 
federades i comprovades per l’òrgan instructor. S’adjunta l’informe a l’expedient.

7. L’òrgan de valoració proposa  excloure a les entitats i esportistes següents pel motius 
que s’exposen:

- Instància 2016/15908 a nom  de l’Escola de Vela de Calafell, SL, no és valora  ja que no 
compleix  les condicions de beneficiaria que fan referència el punt 6 de les bases 
d’atorgament de subvencions  esportives.

- Instàncies 2016/21602, 2016/35155 i 2016/35154. No es valoren  les sol·licituds del 
Club Petanca Internacional Segur playa, atès que les activitats que presenta són 
organitzades pels seus socis i sòcies del club. Aquestes actuacions no són subvencionables 
ja que la finalitat de les activitats  no es canalitzen en cap dels programes específics de 
subvenció que s’anomenen en l’article 4 de les bases d’atorgament de subvencions  
esportives.

- Instància 2016/31310 de la esportista  Bertolino, presenta documentació relativa a 
l’exercici 2015 (temporada 2015, pressupost 2015...). La convocatòria és de l’exercici 
2016 i per tant les subvenciones a concedir són per a projectes de l’exercici 2016.

- Instància 2016/31702 presentada pel  Club Esportiu Garbi.  Es tracta d’una entitat que 
no està registrada a Calafell i per tant no pot ser acceptada la seva sol·licitud. La instància 
l’hauria de fer l’esportista en particular, l’Armand Felqueira. 

- Instància 2016/34854 del Club Gimnàstica Calafell, sol·licitud efectuada actuant en nom 
i representació dels esportistes del club. El club Gimnàstica Calafell no té capacitat jurídica 
per actuar en nom i representació dels esportistes menors d’edat.



- Instància 2016/34288 a nom de Eriz Ruz Canals. Presenta memòria esportiva, en la qual 
no consta l’assistència a cap campionat, oficial ni mèrits aconseguits, finalitats necessàries 
per efectuar la valoració de subvenció.

- Instància 2016/34855, del Club Gimnàstica Calafell, sol·licitud efectuada actuant en nom 
i representació dels esportistes del club. El club Gimnàstica Calafell sol·licita subvenció 
corresponent a l’exercici 2015  per a esportistes integrants del club. El club gimnàstica 
Calafell no té capacitat jurídica per actuar en nom i representació dels esportistes menors 
d’edat i a més a més,  la finalitat per la qual sol·licita la subvenció correspon a l’exercici 
2015, quan la convocatòria és de l’exercici 2016. 

-Instància 2016/35222 Club esportiu Espartans Barz, no consta ni presenten  el NIF de 
l’entitat, i no adjunten el pressupost de despeses ni d’ingressos, per tan s’incompleix els 
articles 11 d) i g) de les bases d’atorgament de subvencions.

- Instància 2016/17777 Club Pàdel Spartans, sol·licita subvenció com escola federada. El 
termini de presentació de sol·licituds per a aquesta finalitat va finalitzar el  19 de maig de 
2016. 

- Instància 2016/31939 club Esportiu Platense Segur de Calafell, presenta pressupost 
quadrat sense sol·licitud de subvenció, i partint d’aquesta premissa queda denegada.

8. En data 16 de desembre  de 2016  l’òrgan instructor resol procedir a l’aprovació de les 
sol·licituds de subvencions presentades per les entitats esportives i esportistes   que tot 
seguit es relacionen:

ENTITAT / ESPORTISTA IMPORT A ATORGAR
Club Petanca Segur de Calafell 57,37€
Athlètic Segur CF 400,00€
Club Bàsquet Calafell 700,00€
Club Marxa Nòrdica 1.800,00€
Associació Performing Arts Calafell 1.800,00€
Associació Vogadors Calafell 1.800,00€
Associació Llaguts de  Calafell 2.100,00€
Club Pàdel Spartans 1.780,00€
Begoña del Toro 1.600,00€
Associació de Dominó Segur de Calafell 200,00€
Guillem Pascual Iniesta 1.600,00€
Naoufel Erraqui 1.600,00€
Nayara Amoros Rodriguez 675,80€
Nerea Amoros Rodriguez 840,78€
Alessia Bertolino 1.600,00€
Joan Nin 700,00€



Biel Romeu 700,00€
Claudia Gutierrez 440,00€
Miquel Mañé 1.600,00€
Sònia Vidal 1.258,00€
Carla Navarro  García 440,00€
Laia Núñez 1.600,00€
Martina Torà 198,05€

IMPORT TOTAL 25.510,00

Totes les subvencions proposades son d’una quantitat inferior al 50% dels pressupostos 
presentats per les pròpies entitats, sense que cap superi el màxim de 30.000 euros.

9. Així mateix resol prescindir del tràmit d’audiència,  ja que en el procediment 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. 

10. Els imports proposats, que sumen la quantitat de 25.510,00€ ( vint-i-cinc mil cinc 
cents deu euros) aniran a càrrec de l’aplicació  pressupostaria C04/3412/4800011 – 
Subvencions entitats esportives, segons sobrant  A 178/2016 comptabilitzat i amb informe 
favorable del departament d’intervenció número 0091_16, el qual s’adjunta. 

12. S’adjunta informe del departament de secretaria. 

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 88 i 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. L’Ajuntament de Calafell té competència en matèria de promoció de l’esport en virtut 
de l’article 25 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.

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 14 d’abril de 2016.

6. Respecte de la subvenció atorgada, 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.

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 20 vots a favor 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM,2 dels membres 
de la CUP, 2 dels membres d’ERC, 6 dels membres de CIU i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, i 1 vot en contra del membre de C’s, acorda:

1. APROVAR  l’atorgament  de subvencions a les entitats esportives i esportistes del 
municipi de Calafell per a l’exercici 2016 que tot seguit es relacionen:.

ENTITAT / ESPORTISTA IMPORT A ATORGAR
Club Petanca Segur de Calafell 57,37€
Athlètic Segur CF 400,00€
Club Bàsquet Calafell 700,00€
Club Marxa Nòrdica 1.800,00€
Associació Performing Arts Calafell 1.800,00€
Associació Vogadors Calafell 1.800,00€
Associació Llaguts de  Calafell 2.100,00€
Club Pàdel Spartans 1.780,00€
Begoña del Toro 1.600,00€
Associació de Dominó Segur de Calafell 200,00€
Guillem Pascual Iniesta 1.600,00€
Naoufel Erraqui 1.600,00€
Nayara Amoros Rodriguez 675,80€
Nerea Amoros Rodriguez 840,78€
Alessia Bertolino 1.600,00€
Joan Nin 700,00€
Biel Romeu 700,00€
Claudia Gutierrez 440,00€
Miquel Mañé 1.600,00€
Sònia Vidal 1.258,00€



Carla Navarro García 440,00€
Laia Núñez 1.600,00€
Martina Torà 198,05€

IMPORT TOTAL 25.510,00

Excloure a les entitats següents pel motius que s’exposen:
- Instància 2016/15908 a nom  de l’Escola de Vela de Calafell, SL, no és valora  ja que no 
compleix  les condicions de beneficiaria que fan referència el punt 6 de les bases 
d’atorgament de subvencions  esportives.

- Instàncies 2016/21602, 2016/35155 i 2016/35154. No es valoren  les sol·licituds del 
Club Petanca Internacional Segur playa, atès que les activitats que presenta són 
organitzades pels seus socis i sòcies del club. Aquestes actuacions no són subvencionables 
ja que la finalitat de les activitats  no es canalitzen en cap dels programes específics de 
subvenció que s’anomenen en l’article 4 de les bases d’atorgament de subvencions  
esportives.

- Instància 2016/31310 de la esportista  Bertolino, presenta documentació relativa a 
l’exercici 2015 (temporada 2015, pressupost 2015...). La convocatòria és de l’exercici 
2016 i per tant les subvenciones a concedir són per a projectes de l’exercici 2016.

- Instància 2016/31702 presentada pel  Club Esportiu Garbi.  Es tracta d’una entitat que 
no està registrada a Calafell i per tant no pot ser acceptada la seva sol·licitud. La instància 
l’hauria de fer l’esportista en particular, l’Armand Felqueira. 

- Instància 2016/34854 del Club Gimnàstica Calafell, sol·licitud efectuada actuant en nom 
i representació dels esportistes del club. El club Gimnàstica Calafell no té capacitat jurídica 
per actuar en nom i representació dels esportistes menors d’edat.

- Instància 2016/34288 a nom de Eriz Ruz Canals. Presenta memòria esportiva, en la qual 
no consta l’assistència a cap campionat, oficial ni mèrits aconseguits, finalitats necessàries 
per efectuar la valoració de subvenció.

- Instància 2016/34855, del Club Gimnàstica Calafell, sol·licitud efectuada actuant en nom 
i representació dels esportistes del club. El club Gimnàstica Calafell sol·licita subvenció 
corresponent a l’exercici 2015  per a esportistes integrants del club. El club gimnàstica 
Calafell no té capacitat jurídica per actuar en nom i representació dels esportistes menors 
d’edat i a més a més,  la finalitat per la qual sol·licita la subvenció correspon a l’exercici 
2015, quan la convocatòria és de l’exercici 2016. 

-Instància 2016/35222 Club esportiu Espartans Barz, no consta ni presenten  el NIF de 
l’entitat, i no adjunten el pressupost de despeses ni d’ingressos, per tan s’incompleix els 
articles 11 d) i g) de les bases d’atorgament de subvencions.



- Instància 2016/17777 Club Pàdel Spartans, sol·licita subvenció com escola federada. El 
termini de presentació de sol·licituds per a aquesta finalitat va finalitzar el  19 de maig de 
2016. 

- Instància 2016/31939 club Esportiu Platense Segur de Calafell, presenta pressupost 
quadrat sense sol·licitud de subvenció, i partint d’aquesta premissa queda denegada.

2. 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. La 
persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva 
comptabilitat (llibres i registres comptables).

3. 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.

4. 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.

5. Les entitats hauran de fer constar en tot el material imprès la col·laboració de la Regidoria 
d'Esports de l'Ajuntament de Calafell i caldrà presentar un exemplar de cada, en justificar la 
subvenció.

6. Prèviament al cobrament les entitats i esportistes  beneficiaris hauran de comunicar la seva 
acceptació a l'efecte del compliment de les condicions fixades a la seva aplicació.

7. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, publicar aquest acord en el BOP 
de Tarragona,  en el tauler d’anuncis de la Corporació  i  al web municipal, tal i com 
estableix els articles 59.6 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

9. Notificar aquets acord a les parts interessades i al departament d’Intervenció i tresoreria.

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

Vist i plau
L’alcalde

Ramon Ferré Solé
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