AJUNTAMENT DE CALAFELL
Edicte de l’Ajuntament de Calafell sobre publicació d’atorgament de subvencions a les
entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.
EDICTE
- Expedient: 2016/4491
- Procediment: Concessió de subvencions en concurrència competitiva.
- Assumpte: Publicitat de les subvencions atorgades a les entitats esportives federades.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinari amb urgència celebrada el dia 28 de
desembre de 2016 va aprovar la concessió de les subvencions que s’indiquen a
continuació:
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA
-

Convocatòria: 2016 acord aprovat pel Ple de data 7 de març de 2016.
Bases específiques: BOPT de data 14 d’abril de 2016, número 71.
Finalitat:
1.- Ajuts econòmics per una activitat puntual no previsible en la programació
ordinària o per l’organització de campionats de caràcter local o no local.
2.- Ajuts econòmics per la participació en campionats oficials no locals i pel mèrits
aconseguits.
3.- Ajuts econòmics pel suport a escoles esportives no federades.

- Aplicació pressupostaria; C04/3412/4800011
- Crèdit pressupostari: 25.510,00€
RELACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES I ESPORTISTES BENEFICIÀRIES
ENTITAT / ESPORTISTA
Club Petanca Segur de Calafell
Athlètic Segur CF
Club Bàsquet Calafell
Club Marxa Nòrdica
Associació Performing Arts Calafell
Associació Vogadors Calafell

IMPORT ATORGAT
57,37€
400,00€
700,00€
1.800,00€
1.800,00€
1.800,00€

Associació Llaguts de Calafell
Club Pàdel Spartans
Begoña del Toro
Associació de Dominó Segur de Calafell
Guillem Pascual Iniesta
Naoufel Erraqui
Nayara Amoros Rodriguez
Nerea Amoros Rodriguez
Alessia Bertolino
Joan Nin
Biel Romeu
Claudia Gutierrez
Miquel Mañé
Sònia Vidal
Carla Navarro García
Laia Núñez
Martina Torà
IMPORT TOTAL

2.100,00€
1.780,00€
1.600,00€
200,00€
1.600,00€
1.600,00€
675,80€
840,78€
1.600,00€
700,00€
700,00€
440,00€
1.600,00€
1.258,00€
440,00€
1.600,00€
198,05€
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.
NORMATIVA APLICABLE:
Publicació, segons disposa l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El text íntegre de l’acord de Ple de l’Ajuntament 28 de desembre de 2016 es podrà
consultar a la pagina web de l’Ajuntament de Calafell a la pestanya “EDICTES”.
Alexandre Pallarès Cervilla
Secretari

Calafell, 16 de gener de 2016

