N.
339/2022
Expedient
SUBVENCIONS PER A ENTITATS, PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERES COMARCAL
2022. ATORGAMENT

NOTIFICACIÓ
Us notifiquem ACORDS de la Comissió de Govern i del Ple del Consell Comarcal del
Baix Ebre,
ACORD COMISSIÓ DE GOVERN 24 D’OCTUBRE DE 2022
Un cop coneguda la proposta elaborada per la comissió de valoració dels ajuts en
relació a l’atorgament, denegació i no admissió de les subvencions sol·licitades a
l’empara de les Bases reguladores aprovades pel Ple del Consell en la sessió de data
31 de març de 2022, i fiscalitat de conformitat per part de la intervenció comarcal, per
unanimitat dels membres presents, s’adopten els següents ACORDS:
Primer.- ATORGAR els següents ajuts a les entitats, i pels imports relacionats,
inclosos a la modalitat D’ACTIVITATS
Àmbit d’activitats esportives

ENTITAT

MOTIU DE LA
SOL.LICITUD

Club de Tir al
Plat de Bitem

Campionat Tir al
Plat Tarragona
2022

Jordi Alberton
Also
Club Esportiu
Futsal Tortosa
2014
Penya Ciclista
Baix Ebre Ja
arribarem
Joana Laboria
Vizcarro
UD Jesus i
Maria
Associació
Esportiva de
Carreters de

participació en
competicions Jordi
i Xavier Alberton
Escudé
Xuta amb el cor,
futbol sala femení a
Remolins i la
Mercè
11a copa
Catalunya ciclisme
infantil
Participació en
competició
bàdminton Joan
Callau
Projecte femení
temporada
20021/2022
tir i arrossegament
de cavalls

IMPORT
IMPORT
SUBVENCIÓ ELEMENTS
SOL.LICITAT PUNTS (euros)
JUSTIFICACIO

2.514,63

39

8.000,00

52,5

2.000,00

48

3.394,92

42

1.500,00

42

2.500,00
3.750,00

48
28

material esportiu,
publicitat, lloguer
390,00 d'equips
inscripcions,
despeses
transport,
525,00 allotjament
material esportiu,
480,00 publicitat
assegurança
activitat,
publicitat,
trofeus, servei
420,00 ambulància
transport,
allotjament,
420,00 material esportiu
transport,
allotjament,
480,00 material esportiu
280,00 sacs de terra,
publicitat, trofeus
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 1)
Secretària
Data Signatura: 07/11/2022
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

Assumpte

Catalunya
II Trial de nens de
Campredó

680,00

56

Centre de
Lleure Ebre

Natació per a
persones amb
diversitat funcional

3.254,80

45

Amics del Ball
de Saló de
Deltebre
Associació
Amics del Rem
Cat
Associació
Projecte
Mestre Torres

Carlos Araujo
Casanova
Marcos Oliver
Ramírez

Jose Maria
Olid Gasulla
Club Atletisme
Terres de
l'Ebre
Federació de
comerç,
restauració,
serveis i
turisme de
Tortosa

taller d'estiraments
i ioga per gent gran
Confrontació
regata lliga llaüt i
batel
I Memorial Solidari
Mestre Torres a
favor de
l'Alzheimer
Participació
Campionat
Espanya menor
Joan Araujo
Vergés
Participació
Campionat
Espanya menor
Alex Oliver Fabra
Participació
Campionat
Espanya menors
Sergi i Núria Olid
Fabra
Cross territorial i
cross universitari

pista de gel 2022

Club Futbol
Sala Faraon

Torneig interlocal
junior

Club Voleibol
Roquetes

Participació en
campionat estatal

975,40

63

1.886,71

63

lloguer equips,
publicitat,
630,00 material esportiu
trofeus,
publicitat, servei
630,00 creu roja

48

trofeus,
publicitat,
480,00 material esportiu

45

transport,
allotjament,
450,00 material esportiu

45

transport,
allotjament,
450,00 material esportiu

1.050,00

746,69

746,69

746,69

45

2.317,00

60

transport,
allotjament,
450,00 material esportiu
Material esportiu,
trofeus,
600,00 arbitratges

20

publicitat i
propaganda,
200,00 lloguer equips

20

trofeus, material
esportiu,
200,00 obsequis torneig

67,5

transport,
allotjament,
675,00 material esportiu

6.000,00

466,84

1.000,00

Àmbit d’activitats sòcio-culturals

ENTITAT

MOTIU DE LA
SOL.LICITUD

IMPORT
IMPORT
SUBVENCIO ELEMENTS
SOL.LICITAT PUNTS (euros)
JUSTIFICACIO
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Moto Club
Tortosa

trofeus,
assegurança
activitat,
560,00 ambulància
assegurança
activitat,
transport,
450,00 serveis a tercers

Associació
Cultural Okay
Productions

Escape Room Baix
Ebre

2.700,00

78

lloguer
equips
so, publicitat i
780,00 propaganda

Ajuntament de
Paüls

XIX Festa de la
Cirera

1.200,00

65

publicitat
650,00 propaganda

GEPEC
Ajuntament de
Benifallet
Societat
Cultural Lira de
Roquetes
Associació
Parkinson
Terres de
l'Ebre

cicle de concerts

publicitat, lloguer
equips so, catxet
350,00 concerts
publicitat,
despeses
420,00 ponències, jocs

1.400,00

35

7.793,24

42

636,00

20

Campus cultural
estiu 2022

3.450,00

60

publicitat
200,00 propaganda
publicitat,
material
campus,
assegurança
600,00 activitat

Conviure amb el
parkinson, sessions
grupals

1.000,00

48

480,00 Personal

750,00

36

Jornades
Naturfrikis a l'Ebre
Homenatge 103
aniversari Pete
Serger

i

AFCISQUIM

teràpies
complementàries

Associació
Grow Walking

Grow Walking,
acompanyament
joves en situació de
risc

6.241,00

66

XXIX Mostra de
Jazz de Tortosa

1.800,00

36

Casalet d'estiu
2022

1.037,26

40

musical rei lleó

10.699,00

97,5

981,42

20

2.500,00

35

360,00 Tallers
allotjament,
publicitat,
assegurança
activitat,
660,00 transport
lloguer
equips
so, publicitat i
propaganda,
contractació
360,00 actuacions
material per dur
a terme el casal,
assegurança
400,00 activitat
material
i
vestuari,
975,00 publicitat
compra de flors,
contractació
200,00 tamborada
publicitat, lloguer
equips,
assegurança
350,00 activitat

Associació
Músiques i
Events de
l'Ebre
Mirades
Associació
Socioeducativa
i cultural
Club Esportiu
Feel Dance
Deltebre
Confraria
Sagrat Cor de
Jesús

Catifes sagrat cor a
Jesus

Associació Cor
Labinota
Associació
d'Amics
Deltebre
Dansa

Toca'm festival de
piano
taller social de
dansa

17.950,00

144,5

lloguer d'equips,
1.445,00 publicitat

Associació
Dones de

taller
atrapasomnies

687,47

35

material per dur
350,00 a
terme
les
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Joventuts
Musicals de
Tortosa

i

Associació la
Dama de l'Atxa
Agrupació de
Confraries de
Setmana
Santa
Grup Esplai
Blanquerna
AMPA Institut
Deltebre
Associació
cultural i
recreativa
Mandrucs de
Deltebre
Ajuntament
d'Alfara de
Carles
Confraria Sant
Crist de la
Puríssima
Lliga contra el
càncer
Comarques
Tarragona i
Terres de
l'Ebre
Associació de
Dones de
Roquetes
AMPA Escola
Maria Garcia
Cabanes de
l'Aldea
Associació
cultural la
Companyia
Associació
Gent Gran de
Tivenys

alumnes escola de
1r a 6è
Pare Noel
Soguines
Solidàries

1.564,45

45

joguines, confeti,
450,00 caramels

servei atenció
addiccions TTEE

1.000,00

45

450,00 personal

difusió i ajuda als
malalts
cardiovasculars

680,00

58,5

representació de
l'obra "L'últim
sopar"

5.000,00

20

publicitat
i
585,00 propaganda
Lloguer equips,
publicitat
i
propaganda,
200,00 vestuari
publicitat,
assegurança
540,00 activitat

activitats

Setmana Santa a
Tortosa

1.500,00

54

Joves amb futur

2.000,00

40

excursions
curriculars

2.719,00

42

Re-crea't, tallers
creatius al Delta
Hotel

552,41

40

actes contra
violència de gènere

500,00

35

1.000,00

20

III Baixada sant
crist pel riu

400,00 personal
entrades
activitats
420,00 culturals
material per fer
macramé, tallers
400,00 i aquarel.les
contractació
espectacle
350,00 cultural
Publicitat,
assegurança
200,00 activitat

3.178,00

58,5

175,00

10

casal juny 2022

1.425,00

30

transport,
publicitat,
585,00 compra pulseres
compra
materials per fer
100,00 tallers
Personal,
assegurança
activitat, material
300,00 per al casal

espectacle Clap
Camp

1.000,00

36

publicitat,
360,00 vestuari

mostra de teatre

500,00

30

contractació
300,00 grup teatral

1.267,54

35

entrades
350,00 activitats

suport malalts i
voluntaris
tallers elaboració
sabons naturals

AMPA Escola La Tarraco romana.
l'Assumpció de Sortida alumnes
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Deltebre
Associació de
Veïns Sant
Ramon
Fundació
Gresol
Projecte Home
Associació
Pacients
Cardiològics
de les Terres
de l'Ebre

Deltebre

culturals

Segon.- ATORGAR els següents ajuts a les entitats que seguidament es relacionen,
inclosos a la modalitat EQUIPAMENT

Federació
Entitats
Socials
Terres de
l'Ebre
AFA
Institut
Escola el
Perelló

Motiu de la
sol.licitud
material tèxtil
temporada
22/23
equipament
tècnic i
esportiu
equipament
tècnic i
esportiu
material per
realització
activitats de
les diferents
entitats de
l'associació

material per
transformació
pati
material per
Club
impulsar nou
Deportiu
equip futbol
Roquetenc femení base
Club
material
Natació
esportiu
Tortosa
temporada
AMPA
Escola
joguines per al
Port Rodó foment del joc
de
a l'hora del
Campredó menjador

Grup 27
Montcaro
Radio
Club Judo
Priorat
Terres de
l'Ebre

compra
estació
comunicacions
i antena per
als aficionats

tatami puzzle

10.500,00

2.625,00

300,00 material esportiu

5.000,00

1.250,00

300,00 material esportiu

1.300,00

325,00

300,00 material esportiu

1.643,00

410,75

material divers
per realitzar
activitats
300,00 programades

569,00

142,25

142,25 material divers

1.380,63

345,16

300,00 material esportiu

3.692,44

923,11

300,00 material esportiu

297,93

74,48

695,00

173,75

74,48 compra joguines
Són
subvencionables
les despeses de
compra de
l’antena i de
l’estació. No les
despeses
173,75 d’instal.lació

1.200,00

300,00

300,00 compra tatami
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ENTITAT
Club
Futbol
Terres de
l'Ebre de
Camarles
Club
Futbol
Jesús
Catalònia
Centre
d'Esports
Tortosa

IMPORT
AVALUABLE
(pressupost
IMPORT
despeses
25%
SUBVENCIÓ ELEMENTS
equipació)
SUBVENCIONABLE (euros)
JUSTIFICACIO

AMPA
Escola
Cinta
Curto

equip musical
per fomentar
ball i dansa

535,00

133,75

133,75 compra material

Tercer.- ATORGAR els següents ajuts a les entitats i/o particulars
seguidament es relacionen, inclosos a la modalitat EDICIÓ,

NOM
ACTIVITAT
edició revista
Quim Melchor Lleixà
Solstici
edició llibre
Syringa
Thais Casanova Bertomeu Vulgaris
Publicació
del conte
"Els secrets
de les Hortes
de Pimpí" de
la sèrie
"Descobrint
el
Francisco Javier Garrit
Renaixement
Hernandez
de Tortosa
ENTITAT

projectes que

IMPORT
AVALUABLE
(pressupost
IMPORT
despeses
25%
SUBVENCIO
edició)
SUBVENCIONABLE (euros)
1.800,00

450,00

300,00

925,00

231,25

231,25

1.695,00

423,75

300,00

ENTITAT

MOTIU DE LA
SOL.LICITUD

AE Jordi
Pitarque
Ceprià

Torneig Jordi
Pitarque

Club Twirling participació
Deltebre
campionat
Associació
Penya
Barcelonista
Lligallos
AMPA 21
d'abril
(l'Aldea)

I Jornada
tecnificació i
foment futbol
sala femení
Moments
compartits de
literatura i
cultura

IMPORT
REQ
IMPORT
SUBVENCIÓ ELEMENTS
SOL.LICITAT PUNTS (euros)
JUSTIFICACIO
publicitat,
trofeus,
material
1
1.000,00
30
300,00
esportiu
material
esportiu,
allotjament,
2
2.783,66
52,5 525,00
transport
publicitat,
material
esportiu
(camisetes
3
jornada),
403,51
20
200,00
trofeus
4
550,00

25

250,00

material de
lectura
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Quart.- ATORGAR PROVISIONALMENT els següents ajuts a les entitats, i pels
imports relacionats, inclosos a la modalitat D’ACTIVITATS, condicionats a la
presentació de la documentació que s’esmenta d’acord amb el número que figura a la
columna REQ

Associació
Dones
Agents de
Salut de
Deltebre
Associació
de Joves de
Paüls
Associació
Jubilats i
Pensionistes
de Bitem

Taller de
comprensió i
expressió oral

Correcultura
temàtic
Recuperació
jocs
tradicionals
guinyot i birles

500,00

800,00

580,00

30

25

20

300,00

250,00

200,00

despeses
relacionades
amb el taller
despeses del
material
necessari per
realitzar
l’activitat
trofeus,
material per
realitzar
activitat

5

6

7

(1)
-la sol.licitud de subvenció no està signada
-l’Annex 2 relatiu al pressupost, ha d’estar signat tant pel president de l’entitat com pel tresorer. A
més a més, ha d’incloure els ingressos relatius a l’objecte de la subvenció
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
(2)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
(3)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública

(5)
-Manca la sol.licitud de subvenció d’acord amb el model establert
-Manca la còpia del NIF
-Manca còpia dels estatuts i del document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
(6)
-la sol.licitud de subvenció no está signada i presenta errades en la transcripció de les dades
-Cal presentar el certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública
-Cal presentar el certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social
-Cal presentar el model de dades bancàries degudament emplenat i segellat per l’entitat bancària
(7)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
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(4)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública

Cinquè.- ATORGAR PROVISIONALMENT els següents ajuts a les entitats, i pels
imports relacionats, inclosos a la modalitat D’EQUIPAMENT, condicionats a la
presentació de la documentació que s’esmenta d’acord amb el número que figura a la
columna REQ.

Associació
cultural "4
més 1" de
Jesús
Societat
cultural
esportiva i
recreativa
"Secció
colla
gegantera
la cala"

AFA
Escola
Ferreries
AMPA
Escola
Xerta

adquisició de
cavallets
infantils i
altres

instruments
musicals
colla
gegantera
compra d'un
congelador i
carmanyoles
per poder fer
donacions de
menjar del
menjador
escolar
compra
altaveu per
activitats
extraescolars

2.032,80

25%
SUBVENCIONABLE

IMPORT
ELEMENTS
SUBVENCIÓ PER
(euros)
JUSTIFICAR

508,20

adquisició
300,00 cavallets

386,50

adquisició
instruments
300,00 musicals

REQ.

1

2
1.546,00

3

700,00

175,00

congelador i
175,00 carmanyoles
4

229,00

57,25

compra
57,25 altaveu

(1)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
(2)
-manca la còpia dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la seva inscripció al registre
públic d’entitats.
(3)
-manca el certificat estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública
-a l’annex 2, relatiu al pressupost, no està signat pel tresorer. Tampoc no hi consten ingressos.
Si no hi ha ingressos de cap tipus, cal fer-ho constar de manera expressa.
(4)
-l’annex 2, relatiu al pressupost, no està signat pel tresorer. Tampoc hi consten ingressos. Si no
hi ha ingressos de cap tipus, cal fer-ho constar de manera expressa.
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ENTITAT

Motiu de la
sol.licitud

IMPORT
AVALUABLE
(pressupost
despeses
equipació)

Sisè.- ATORGAR PROVISIONALMENT els següents ajuts a les entitats, i pels
imports relacionats, inclosos a la modalitat D’EDICIÓ, condicionats a la presentació de
la documentació que s’esmenta d’acord amb el número que figura a la columna REQ
IMPORT
AVALUABLE
REQ
(pressupost
NOM
despeses
25%
IMPORT
ENTITAT
ACTIVITAT edició)
SUBVENCIONABLE SUBVENCIO
edició
1
anuari curs
AFA Institut Dertosa 2021/2022
3.900,00
975,00
300,00
(1)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat social
(el certificat serà de no inscripció o de no constar dades)
-Cal aportar certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública

Setè.- DENEGAR les següents sol.licitud de subvenció, per motiu que s’especifica:
-Associació Lo Taller. Tal i com s’especifica al punt 2n de les Bases, són despeses no
subvencionables les despeses d’inversió i despeses d’obra civil (immobles, construcció i
rehabilitació).
-José Antonio Melich Benaiges, en representació menor Marina Melich. La sol.licitud de
subvenció no correspon a cap activitat, ni a la participació en cap competició.
Vuitè.- Donar per desistides les següents sol·licituds de subvenció:
-Ivan Benet Querol

Novè.- NO ADMETRE A TRÀMIT les següents sol·licituds de subvenció:
-Sol.licitud subvenció RE 5380, Ebre Escola Esportiva.
Motiu: sol.licitud presentada fora de termini
-Sol.licitud subvenció RE 5173 i RE 5174, Geganters de la Cala.
Motiu: duplicitat de sol.licituds de subvenció. D’acord amb el punt 6è de les Bases
“només s’acceptarà una sol.licitud per entitat o particular. En el cas de presentar dos
sol·licituds, es tindrà en compte la presentada en primer lloc al registre d’entrada”.
Desè.- La justificació de la subvenció s’ha d’efectuar d’acord amb el que estableix la base
16a. de les que regeixen la convocatòria.
En el cas d’activitats a realitzar específicament durant el mes de desembre, si així s’ha
fet constar a la sol.licitud, el termini de justificació serà fins el 31 de gener de 2023, tot i
que les factures seran de data màxima 31 de desembre de 2022.
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-OK Productions

Les següents entitats disposen fins el 31 de gener de 2023 per presentar la justificació:
-Club Atletisme Terres de l’Ebre, activitat a realitzar el 4 de desembre de 2022
-Associació de Veïns Sant Ramon, activitat a realitzar el 24 de desembre de 2022
Onzè.- PUBLICAR aquest acord a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix
Ebre, per tal de notificar l’acord, tal com disposa la base dotzena. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i tindrà els efectes que li corresponen.
ACORD PLE 28 D’OCTUBRE DE 2022
(...)
AMPLIAR EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ FINS EL 30 DE NOVEMBRE DE 2022

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament,
i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia de la seva notificació.
Tortosa, 28 d’octubre de 2022
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La secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat
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