Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
14 de juny de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
APROVACIÓ
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I E. R. C. PER
L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’EXERCICI 2021 DE 5.500
EUROS.
Identificació de l’expedient
Exp. 3174/2021. Aprovació

conveni

2021 entre l’Ajuntament de Calafell i E. R. C.

Ramon Ferré i Solé

1.

L’Ajuntament de Calafell té com un dels seus principals objectius, promoure la
presència activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual
cosa la Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el
desenvolupament de l’esport municipal, el turisme i promoure les activitats
encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això
contribueix a estimular l’economia municipal.

2.

És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut
com per l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable
capacitat de donar a conèixer el municipi per tot el territori estatal i europeu.

3.

L’Esportista E. R., corredor de motos calafellenc, es va iniciar en la competició a
l’edat de 7 anys en el campionat català “Polini” i des de llavors ha tingut una carrera
molt reeixida

4.

En l’actualitat, és un dels pilots amb major projecció de la seva edat del panorama
nacional i europeu i està considerat com un ferma promesa del motociclisme
nacional.

5.

Durant la temporada 2020 aquest pilot ha quedat classificat campió de la copa
categoria MiniGp110, 4t classificat en categoria MiniGp en la Dani Rivas Cup (Road to
Moto Gp Dorno), subcampió de Catalunya en 65cc i 4t classificat en categoria
Funrace.

6.

L’objectiu del pilot E. R., per aquest any 2021, en funció dels calendaris definitius, és
competir en els campionat RFME Copa d’Espanya de MiniVelocitat i en la CUP
DANI RIVAS 8.
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7. Calendari 2021 Campionat CUP DANI RIVAS (ROAD TO MOTO GP)
Calendari pendent de confirmació:
•
•
•
•
•

Circuito internacional de Estoril (Portugal)
Circuito de DR7 (Tarrancón-Cuenca)
Circuito As Ponte (Galicia)
Circuito de Rotarr (Valladolid)
Circuito de Campillos ( Málaga)

8. L’Ajuntament pot concedir de forma directa, no essent preceptiva la concurrència
competitiva ni la publicitat prèvia, les subvencions previstes nominativament en el
pressupost general de l’Ajuntament, en els terme recollits en els convenis i en la
normativa reguladora d’aquetes subvencions, sent els convenis l’instrument habitual
per canalitzar aquest tipus de subvencions.

10. Pel que fa a la despesa econòmica que genera la signatura d’aquest conveni, al
pressupost general municipal de l’exercici 2021 existeix l’aplicació pressupostaria
400/3411/4800064– Subvenció E. R., s’ha tramitat el document comptable RC
amb número d’operació 920210002070 per impor t de 5.500 euros.

Ramon Ferré i Solé

El repartiment d’aquest import total serà de la manera següent:
4.000 euros que es faran efectius entre la data de signatura d’aquest conveni i
març, ambdós inclosos.



1.500 euros quan l’interessat presenti la justificació al finalitzar la temporada
que serà al novembre de 2021 i comprovació dels justificants de la subvenció
total.

12. S’adjunta a l’expedient informe núm. 0529_21 de fiscalització limitada prèvia de
requisits bàsics de conformitat de la intervenció general de l’Ajuntament.
Fonaments de dret
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11. Consta a l’expedient informe emès per la responsable d’esports i informe de
secretaria.

15/06/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

15/06/2021 ALCALDE

9. És voluntat de l’Ajuntament de Calafell fer un conveni de patrocini amb el pilot E. R.
per l’exercici 2021.
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1. És d’aplicació els 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; 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 la Llei 39/2015, de 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.

4. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva i només es
podran concedir de forma directa quan:
o Estiguin previstes nominativament en el Pressupost.
o Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei.
o Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres adequadament justificades que dificultin la
convocatòria pública.
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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.

L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos.
5. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell, aprovada pel Ple del
dia 27 de febrer de 2014 i, publicada al BOP de Tarragona 117 del 22 de maig de 2014.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - ESPORTS i per unanimitat acorda:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Calafell i E. R. C., NIF .591A, annex a la
present proposta, per a la promoció del municipi de Calafell, amb la inclusió
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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 del Pressupost i d’acord amb l’art. 13.2b del RD
424/2017, art. 185 del TRLHL i art. 9 i 17 .1 g1 de la Llei General de Subvencions.
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del nom del municipi i símbols en el seu vehicle i/o indumentària en cadascun de les
curses que hi participi.
2. El termini d’aquest acord serà per tot l’any 2021.
3. Autoritzar i disposar la despesa RC 920210002070 en favor del tutor legal de
l’esportista menor d’edat, Sr. A. J. R. M., NIF .541H per import de 5.500 euros a
càrrec de l’aplicació pressupostaria 400/3411/480000064 – Subvenció E. R. – del
Pressupost Municipal de l’exercici 2021 en els terminis establerts en el punt tercer
pactes del conveni.
4. El Sr Antonio J. R. M., com a tutor de l’esportista menor d’edat E. R., haurà de justificar
la subvenció atorgada en els termes establerts en l’article 25.6 de l’Ordenança
General de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
5. Notificar a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, al Butlletí Oficial de la província
de Tarragona i a la web municipal, tal i com estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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7. Notificar aquest acord a la part interessada i als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
8. 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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6. Autoritzar al regidor d’esports Sr. Artur Peña Coca la signatura d’aquest conveni.
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ESPORTISTAT ERIC RUZ CANALS
REUNITS
D’una part, el Sr. Artur Peña Coca, amb DNI núm. 38069620C, que actua en la seva
qualitat de Regidor d’Esports de l'Ajuntament de Calafell, segons nomenament efectuat
per decret d’Alcaldia núm. 3233/2019, de 19 de juny i facultat per a la signatura
d’aquest Conveni.
I de l'altra banda, A. J. R. M., amb DNI núm. 541H, com a tutor de l’esportista menor
d’edat E. R. C., major d'edat, amb DNI núm. 591A, amb domicili al carrer I. ., de Calafell.

1. Que l’Ajuntament té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència
activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa la
Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de
l’esport municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la
demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal.
És per això que es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com
per l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat donar
a conèixer el municipi per tot el territori estatal.
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ANTECEDENTS I MO TIVACIÓ

2. Que Eric Ruz es va iniciar en la competició a l’edat de 7 anys, participant en els
següents campionats:
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Any 2017: - Campionat Català “Polini”.
Any 2018: - Campionat català Promo Velocitat, ( 2n classificat de Tarragona i 4t de
la general).
Any 2019: - Campionat copa Catalana DIRT TRACK ( 3r classificat)
Any 2020: - Copa Catalana Categoria MiniGp 110 ( Camió)
- Dani Rivas Cup (Road to Moto Gp-Dorna (4t. Classificat en categoria
MiniGp)
- Campionat copa Catalana DIRT TRACK (Subcampió en 65cc i 4t. En
categoria Funrace)
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A l’actualitat, és un dels pilots amb major projecció de la seva edat del panorama nacional
i europeu i està considerat com una ferma promesa del motociclisme nacional i mundial.
3. L’objectiu per aquest any 2021, en funció dels calendaris definitius, és competir en els
campionats RFME Copa d’Espanya de MiniVelocitat i en la CUP DANI RIVAS 8.
4. Que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi
que són més rellevants en l’àmbit català o estatal, i que promocionin el nom de Calafell a
l’exterior de forma significativa. Tanmateix, aquest suport ha de manifestar-se de manera
que el nom de Calafell, i la promoció dels seus productes, llueixin amb força arreu on
aquests esportistes participen.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà
pels següents

15/06/2021 ALCALDE

Primer. Objecte

PACTES

És objecte d’aquest convenir regular les condicions per l’atorgament, pagament i
justificació de la subvenció que l’Ajuntament de Calafell concedeix a l’E. R. C.
Segon. Obligacions i actuacions de les part

a) Facilitar a l’E. R. C. el logotip que s’haurà d’utilitzar a les serigrafies i
manifestacions externes que dugui a terme.
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1. Per part de l’Ajuntament

b) Realitzar una aportació econòmica de 5.500 euros, destinada a col·laborar en el
finançament de l’activitat subvencionada, per al foment de l’esport i per a la
promoció de Calafell. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió.
2. Per part del subvencionat

Alhora, Eric Ruz ha de lliurar en el seu equipament el nom de Calafell, mitjançant
el seu logotip i seguint les indicacions de l’Ajuntament de Calafell.
Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, el tutor de l’esportista,
Antonio Ruz, es compromet a aportar mostres del material publicitari a
l’Ajuntament.
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Signatura 1 de 2

15/06/2021 SECRETARI

a) Reconèixer la subvenció de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la
vigència de l’acord el nom de Calafell en tot el material imprès que editi, en els
espais publicitaris de que disposi i en la seva web si existís.
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b) Inserir el logotip, d’acord amb el disseny que li aporti el Ajuntament, en tot el
material gràfic i tèxtil que s’elabori relatiu a la seva activitat.
c) Convocar i convidar oficialment a l’Ajuntament en tots els actes protocol·laris que
es celebrin per a la promoció i difusió l’activitat.
Tercer. Aportació econòmica
Pel que fa a la despesa econòmica que genera la signatura d’aquest conveni al pressupost
municipal de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Calafell figura nominativament
l’aplicació pressupostaria 400/3411/4800064 – Subvenció E. R. S’ha tramitat els
corresponent document comptables RC amb número d´operació 920210002070 per
import de 5.500 euros.
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El repartiment d’aquest import total serà de la manera següent:


4.000 euros que es faran efectius entre la data de signatura d’aquest conveni i
març, ambdós inclosos.



1.500 euros quan l’interessat presenti la justificació al finalitzar la temporada
que serà al novembre de 2021

Ramon Ferré i Solé

En quant a la forma de justificar la subvenció es regirà pel que estableix l’annex 4, model
justificatiu simplificat de subvencions, de les bases d’execució del pressupost així com per
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Real Decret 887/2006 de 21 de juliol, que la
desenvolupa.
Caldrà aportar, per tant, la següent documentació:
 Memòria de l’actuació (Annex A)
 Memòria econòmica de l’activitat (Annex B)
 Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada així com la
justificació dels pagaments.
 Relació de despeses o inverses corresponent a la subvenció concedida (Annex C)
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’imports i procedència, o declaració de la seva inexistència
 Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de
compliment de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (annex E)
Cinquè. Confidencialitat
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Quart. Justificació de la subvenció
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Els signants 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 del desenvolupament d’aquest projecte de col·laboració
conjunta, a excepció del que expressament les parts acordin divulgar a tercers.
Sisè. Vigència
La durada del present conveni serà des de la data de signatura del mateix fins a la
finalització de l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini, el conveni no es podrà
prorrogar.
En cas que es cregui oportú la continuació d’aquesta activitat, les parts podran negociar
la subscripció d’un nou conveni.
Setè. Resolució
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Són causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment per alguna de les parts de les clàusules contingudes en aquest contracte,
de qualsevol normativa de rang superior i el mutu acord.
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 lesionada, formuli una sol·licitud
en aquest sentit davant l’altra part.
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En qualsevol cas, la part incomplidora haurà d’indemnitzar a la part complidora pels danys
i perjudicis que se li hagin causat.
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
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 unilateral del conveni

e) La resta de causes previstes a l’Ordenança general de Subvencions
Vuitè. Modificacions
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni.
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d) El mutu acord entre les parts.
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Novè. Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de els administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui aplicable a
l’objecte d’aquest conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
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Artur Peña Coca
Regidor d’Esports
Ajuntament de Calafell

A. R.
tutor de l’esportista

Vist i plau
Alexandre Pallarès
Secretari de l’Ajuntament
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts, cadascun
d’ells en la seva respectiva condició, el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data que s’assenyalen.
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