
ANUNCI

Ajuntament de Calafell
Regidoria de turisme
Anunci d’exposició pública

Per decret d’alcaldia número 2023/232 amb data 17 de gener de 2023 s’aprova la 
convocatòria per a la concessió de subvencions i gratificacions per a carrosses i comparses 
participants en el carnaval Xurigué de Calafell 2023, amb la següent part resolutiva:

“PROPOSTA PER L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS I GRATIFICACIONS PER A CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN EL 
CARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL 2023

Referent a la Convocatòria pública per a la concessió de subvencions i gratificacions, en 
règim concurrència competitiva, per a carrosses i comparses participants en les rues del 
Carnaval Xurigué de Calafell, que tindrà lloc del 16 al 19 de febrer de 2023.

Fets

1. Com cada any la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Calafell, té previst organitzar 
el Carnaval Xurigué de Calafell, que tindrà lloc del 16 al 19 de febrer de 2023, acte que 
contribueix a atenuar l’estacionalitat que pateix el municipi. Així mateix, l’organització 
d’aquest ha de contribuir a promoure la presència activa del municipi en el mercat turístic, 
tant nacional, com internacional, així com estimular tota mena d’activitats que suposin un 
enriquiment del lleure, tant de la ciutadania de Calafell com dels visitants del municipi, 
incrementant la demanda turística i estimulant l’economia municipal

 2. En data 20 d’octubre de 2022, el Ple Municipal, aprovà les Bases de participació del 
Carnaval “Xurigué” de Calafell, les quals es van publicar al BOPT de data 4 de novembre 
de 2022, inserció número 2022-9480. Aquestes bases han de vetllar per l’autenticitat del 
carnaval, la seguretat i l’ordre de tots els participants i han de servir per fer un control 
acurat de l’acompliment de les normes establertes. 

3. Que per tal de fer aquest carnaval és necessari aprovar la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a les carrosses i comparses participants, per un import de 
45.000 euros (a càrrec de l’aplicació pressupostària 400 4320 4800007 – Convenis i 
subvencions del pressupost prorrogat 2022) i de gratificacions per a les carrosses i 



comparses guanyadores, segons bases de participació, per import de 3.600,00 euros (a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 400 4320 2269911– Concursos del pressupost 
prorrogat 2022). 

4. Les subvencions són instruments per al foment d’iniciatives, projectes, programes i 
activitats que estimulen la dinamització cultural i d’oci, i en moltes ocasions 
complementen o supleixen determinats àmbits de l’actuació municipal. 

5. El mètode d’atorgament i justificació de subvencions i gratificacions queda recollit a les 
bases de participació per a carrosses i comparses participants a les rues de carnaval de 
l’any 2023, als punts G i H. 

6. D’acord amb l’article 41.2 del Decret 3320/2019, s’estableix que l’òrgan competent per 
la concessió de subvencions, atorgament i justificació, serà la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret 

1. Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local. 

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions. 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques (LPACAP).

5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya.

6. 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. 

7. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

8. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell.

Resolc:

PRIMER: Avocar al meu favor la competència delegada en la Junta de Govern Local segons 
resolució de l’alcaldia número 3320/2019 de data 19/06/2019, per a la convocatòria per a 
la concessió de subvencions i gratificacions per a carrosses i comparses participants en el 
Carnaval Xurigué de Calafell de l’any 2023.



SEGON: Aprovar la convocatòria pública per a la concessió de subvencions i gratificacions, 
en concepte de participació en les rues del carnaval “Xurigué” de Calafell, en la modalitat 
de carrosses i comparses, per a l’exercici 2023, segons l’annex que s’adjunta.

TERCER: Aprovar la proposta de despesa amb número d’operació RC 920230000055                              
per un import de 45.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 400/4320/4800007 – 
Convenis i subvencions, del pressupost prorrogat 2022.

QUART: Aprovar la proposta de despesa amb número d’operació A 920230000065 per 
import de 3.600 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 400/4320/2269911 – 
Concursos, del pressupost prorrogat 2022.

CINQUÈ: Publicar l’esmentada convocatòria mitjançant edicte BOPT, tauler d’anuncis de la 
corporació i web municipal.

SISÈ: Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al departament d’Intervenció i 
al de Tresoreria.

SETÈ: Donar compte a la propera Junta de Govern Local.

VUITÈ: 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 de forma 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.”

9.El text íntegre del conveni es pot consultar en la web de l’Ajuntament de Calafell, enllaç:     
http://calafell.cat/ajuntament/convenis

La secretària accidental:

Àgueda Subirana Álvarez

Calafell, 19 de gener de 2023
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