Ajuntament de Roquetes

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el 19 de
desembre de 2019, va adoptar l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense
perjudici del que disposa l'article 206 del ROF:
5. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut.
5.6 Proposta aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic de Subvencions de
Roquetes (anualitat 2020).
L'Ajuntament de Roquetes, dins dels diferents pressupostos municipals, i amb
diferents línies subvencionadores, ha promocionat activitats i projectes de tipus social,
cultural, esportiu, educatiu, etc.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en
el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis
que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments
que s'articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia
i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar
les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l'eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions previ a l'inici de l'expedient de les subvencions. Aquest Pla
es defineix com a un instrument al servei del principi de transparència, abans
esmentat, i recollit també en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com en la Llei catalana
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
El Pla Estratègic de Subvencions no genera cap dret envers els potencials beneficiaris,
és una eina que fixa les directrius amb les que aquesta administració participarà en el
foment d'activitats d'interès general.
El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el dia 6 de
setembre de 2016, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a les
anualitats 2016-2018, posteriorment en data 26 de març es va aprovar el Pla
corresponent a l'anualitat 2019, per aquest motiu, es sotmet a aprovació el Pla
Estratègic de Subvencions anualitat 2020, l'articulat del qual figura annexat a aquest
acord.
Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut, en
sessió extraordinària i urgent, de data 16 de desembre de 2019, ho va dictaminar
favorablement, amb els vots a favor d'ERC i PSC i l'abstenció de Movem i Junts, es
proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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ANUNCI

Ajuntament de Roquetes
1.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a l'anualitat 2020 que
consta a l'annex d'aquest acord.
2.- Acordar que l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla
requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal
anual, l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència
pública, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
3.- Acordar que l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació
de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir
indemnitzacions o compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme total o
parcialment.
4.- Facultar el senyor l'alcalde per a que en nom i representació de la corporació signi
quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
5.- Publicar aquest acord juntament amb el text íntegre del Pla al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i un extracte al DOGC .
6.- Publicar aquest acord i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Roquetes per al període 2020 que consta annexat al Web municipal i al Portal de
transparència d’aquest Ajuntament.
7.- Donar trasllat de l'acord al departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de
Roquetes.
ANNEX

PREÀMBUL
L'Ajuntament de Roquetes, dins dels diferents pressupostos municipals, i amb
diferents línies subvencionadores, ha promocionat activitats i projectes de tipus social,
cultural, esportiu, educatiu, etc.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en
el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis
que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments
que s'articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia
i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar
les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
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Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l'eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions previ a l'inici de l'expedient de les subvencions. Aquest Pla
es defineix com a un instrument al servei del principi de transparència, abans
esmentat, i recollit també en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com en la Llei catalana
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
El Pla Estratègic de Subvencions no genera cap dret envers els potencials beneficiaris,
és una eina que fixa les directrius amb les que aquesta administració participarà en el
foment d'activitats d'interès general.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roquetes aprova el Pla Estratègic de Subvencions,
l'articulat del qual figura tot seguit.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa.
El Pla Estratègic de Subvencions es configura com un instrument de gestió de caràcter
programàtic i de planificació, sense valor normatiu. El Pla es presenta com una guia
que, dins el marc normatiu preestablert, marca les pautes a seguir en la promoció
d'activitats d'interès general.

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les
bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran en cada moment a aquests
objectius.
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió
de les consignacions corresponents en els pressupostos municipals de cada anualitat
així com l'aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de la seva concessió.
Article 2. Competència.
L'òrgan competent per a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions és el Ple
municipal, atès que és tracta d'un instrument de planificació estratègica de l'activitat
subvencional o de foment i de gestió econòmica.
L'òrgan competent per concedir les subvencions serà la Junta de Govern Local.
Article 3. Àmbit d'aplicació.
Aquest pla inclou les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament de Roquetes.
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El Pla Estratègic de subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels
potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas
que el Pla no es porti a la pràctica en els seu propis termes.

Ajuntament de Roquetes
Article 4. Vigència.
L'àmbit temporal del present Pla Estratègic de Subvencions es proposa per a l'exercici
2020, restant prorrogat fins al moment de l'aprovació del següent Pla.
Article 5. Principis.
Els principis són els elements fonamentals del Pla Estratègic i han de regir la gestió
municipal en matèria de subvencions. Aquests són:
a) Publicitat i lliure concurrència, mitjançant una convocatòria prèvia en la qual es
garanteixi la concurrència i igualtat en la distribució dels fons públics, sens perjudici de
la possibilitat de concessió directa, d'acord amb la normativa aplicable, que haurà de
comptar prèviament amb les corresponents disponibilitats pressupostàries.
b) Objectivitat en el procediment d'assignació de fons públics. Les subvencions es
concediran d'acord amb els criteris prèviament establerts a la corresponent
convocatòria, a fi de garantir el coneixement previ per part dels potencials beneficiaris.
c) Igualtat i no discriminació, entre els ciutadans, i entre els diferents sectors i
col·lectius socials.
d) Transparència en el procediment d'assignació de recursos públics, tant pel que fa al
procediment de concessió com a la publicació dels resultats en el web municipal.
e) Eficàcia en el compliment dels objectius, amb l'establiment d'un procediment de
seguiment i control de les subvencions atorgades.
f) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, fent una valoració de les
subvencions i assignant-los als projectes més eficients.

Els objectius del Pla Estratègic són els següents:
a) Donar compliment al que disposa l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, que obliga als ajuntaments a aprovar el corresponent Pla Estratègic,
prèviament a la convocatòria de les subvencions.
b) Establir i normalitzar els principis i bases d'execució comuns a totes les
subvencions, incrementant els nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa
pública de caràcter subvencional.
c) Optimitzar l'accés dels ciutadans a les subvencions, amb garanties en vers la
transparència, la uniformitat de criteris i la lliure concurrència, facilitant als ciutadans
totes les dades, quanties, objectius, criteris i procediments per a poder ser beneficiaris
d'una subvenció.
d) Racionalitzar la gestió municipal de les subvencions, tot valorant els aspectes de
transversalitat, eficàcia i eficiència en la gestió de les diferents línies d'ajut.
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Article 6. Objectius.

Ajuntament de Roquetes
e) Impulsar la simplificació administrativa i la transparència, ficant en funcionament una
Base de dades municipal de subvencions que reculli totes les ajudes concedides.
Article 7. Procediments de concessió.
Tant els procediments de concessió directa com els de concurrència competitiva
hauran de respectar els principis establerts a l'article 5 d'aquest Pla.
Els procediments de concessió de les subvencions i els ajuts, d'acord amb el que
estableix l'article 22 de la Llei general de subvencions són els següents:
1. El procediment ordinari de concessió de subvencions es la concurrència
competitiva.
Té la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la
concessió de les subvencions es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de
valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar,
amb el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin
obtingut una valoració més alta en aplicació dels criteris esmentats.
2. Es poden concedir de manera directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en els pressupostos aprovats per l'Ajuntament de
Roquetes, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora
d’aquestes subvencions.

c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la convocatòria pública.
3. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determini la
convocatòria.
Article 8. Control i seguiment del Pla Estratègic.
El control i seguiment del Pla Estratègic es portarà a terme anualment per part de la
Junta de Govern Local, a tal efecte, des de l'àrea de subvencions s'haurà d'elaborar
una memòria, dins el primer quadrimestre de cada exercici, amb els següents punts:
-

Objecte, beneficiari/s i import subvencionat.
Subvencions concedides, justificades, renunciades i reintegrades o en
procediment de reintegrament.
El grau de compliment dels seus objectius específics.
Els costos efectius en relació als previsibles.
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b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l’Administració
mitjançant una norma de rang legal, que segueixin el procediment de concessió que
els sigui aplicable d’acord amb la seva pròpia normativa.

Ajuntament de Roquetes
-

Impacte i efectes sobre la realitat en la què s'ha pretès incidir.
Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l'aplicació del
Pla.
Conclusions o valoració global.
Suggeriments per a l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

Article 9. Aprovació de la despesa.
Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció, s’ha d’efectuar l’aprovació de la
despesa, tramitant-se el corresponent document comptable d'autorització de despesa
(A), en els termes que preveuen la Llei general pressupostària i les Bases d'execució
del pressupost de l'Ajuntament de Roquetes.
La proposta de concessió de la subvenció comporta la tramitació i aprovació de la
disposició de la despesa, tramitant-se el corresponent document comptable de
disposició de la despesa (D).
Quan es tracti de subvencions de concessió directa, s'aportarà a l'expedient el
document comptable (AD), en el qual figurarà el beneficiari i l'import a concedir.
No es podran atorgar subvencions per import superior al que es determini
pressupostàriament.
Article 10. Pagament de les subvencions atorgades.

Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en cas de
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes que preveu l’article 37 de
la Llei 38/2003, general de subvencions.
No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o sigui
deutor per resolució de procedència de reintegrament.
L'article 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, permet realitzar:
1. Pagaments a compte:
Quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar pagaments a
compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de pagaments
fraccionats que han de respondre al ritme d’execució de les accions subvencionades, i
s’han d’abonar per una quantia equivalent a la justificació presentada. Aquesta
possibilitat i el règim de garanties s’han de preveure expressament en la normativa
reguladora de la subvenció.
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El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del
beneficiari, de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del
comportament per al qual es va concedir en els termes que estableixi la normativa
reguladora de la subvenció, (l'article 30 de la Llei general de subvencions i les Bases
reguladores de la subvenció).
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2.- Pagaments anticipats:
Es poden fer pagaments anticipats que suposin lliuraments de fons amb caràcter previ
a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions
inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties s’han de preveure
expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
Article 11. Termini d'execució.
El termini d'execució de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Roquetes,
tenen un termini d'execució anual, essent el període a efectes de justificació l'any
natural.
Tanmateix, en els supòsits en els que es faci necessari atès les circumstàncies establir
un termini d'execució superior a l'anual, caldrà que aquesta circumstància quedi
reflectida en les bases de les subvencions.
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I PROGRAMES SUBVENCIONATS
Article 12. Beneficiaris.
Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona que hagi d’exercir
l’activitat que en va fonamentar l’atorgament o que estigui en la situació que en legitimi
la concessió.

Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, poden accedir a la condició
de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat
que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats
o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades
sense personalitat, s’han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud, com en la
resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de
l’agrupació, així com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cada un d’ells, que
també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les
obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.
Poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats
que estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que hi
concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria.
No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions
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Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que ho prevegin les bases
reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la
totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en
nom i per compte del primer també tenen la consideració de beneficiaris.

Ajuntament de Roquetes
les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies que
determina l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, llevat que per
la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora.
A més a més de la capacitat del beneficiari es tindrà en compte el següent:
a) Quan per causes no imputables al beneficiari de la subvenció (suspensió de les
activitats per força major o altres causes alienes a aquest) no es dugui a terme
l'activitat objecte de la subvenció, podrà presentar-se a la següent convocatòria anual.
b) Quan es demostri que els beneficiaris han actuat de mala fe i com a conseqüència
d'aquesta no duguin a terme l'activitat objecte de la subvenció, se'ls denegarà l'accés a
l'obtenció de qualsevol subvenció, en les següents convocatòries anuals.
Article 13. Programes i línies de subvencions.

PROGRAMA 1

Cultura

LÍNIA 1

Foment de les activitats culturals en règim de concurrència
competitiva

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l’associació Lira
Roquetense per a activitats culturals

PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 1

Foment de les activitats esportives en règim de concurrència
competitiva

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Voleibol
Roquetes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Trail Roquetes
Associació Esportiva, Juvenil i Cultural

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Deportiu
Roquetenc

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Futbol Sala
Roquetes

PROGRAMA 3

Ensenyament

LÍNIA 1

Foment de les activitats de participació en l'àmbit cultural - educatiu
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L'Ajuntament de Roquetes establirà anualment subvencions per a cada un dels
següents programes i d'acord amb les línies especificades:

Ajuntament de Roquetes

PROGRAMA 4

Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Patronat de
Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l'Associació
Penya Taurina de Roquetes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Comissió de
Festes de la Raval de Cristo

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Comissió de
Festes de la Raval Nova

PROGRAMA 5

Medi Ambient

LÍNIA 1

Foment de les activitats ambientals en règim de concurrència
competitiva

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant Conveni Xarxa Custòdia entre
Ajuntament de Roquetes i/o entitat de custòdia del territori i
propietari finca de propietat privada

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant Conveni entre Ajuntament
Roquetes i l'Agrupació de Defensa Forestal de Roquetes

PROGRAMA 6

Qualitat de vida

LÍNIA 1

Foment de l'activitat social i la millora de la qualitat de vida en règim
de concurrència competitiva

LÍNIA 1

Ajut a l'ús del transport públic urbà en règim de concurrència
competitiva

LÍNIA 1

Ajut a l'ús del servei de centre de dia per a la gent gran en règim de
concurrència competitiva

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Fons Català de
Cooperació

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a Mans Unides

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a a l'Associació
Lliga contra en Càncer
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Ajuntament de Roquetes

de

Ajuntament de Roquetes
LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Fundació
Barça

LÍNIA 3

Altres subvencions de concessió directa, amb caràcter excepcional,
per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

PROGRAMA 7

Turisme

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Comerç
Agrupat de Roquetes

PROGRAMA 8

Salubritat Pública

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l'Associació
Progats Roquetes

Article 14. Fitxes dels Programes i línies
Les fitxes dels Programes i línies es troben en l'annex I.
Article 15. Disposició addicional

Aquestes bases són la normativa del marc general de les condicions per regular
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva i de concessió
directa, d'acord amb la normativa vigent, de totes les línies subvencionables que
estableix el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes, les seves respectives
convocatòries i bases reguladores, s'hi hauran d'ajustar.
Article 16, Disposició final
La modificació dels imports de les línies subvencionadores, en quantitat superior o
inferior, no implicarà l'aprovació d'un nou Pla Estratègic.
Roquetes, desembre 2019

Ajuntament de Roquetes
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Per tal de donar compliment al que disposa el capítol I del Títol III del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb l'article 17.2 i 3 de la vigent
Llei 38/2003, general de subvencions, s'incorpora a aquest Pla Estratègic de
Subvencions, com annex II, les bases generals reguladores de la concessió de
subvencions de l'Ajuntament de Roquetes.

Ajuntament de Roquetes
ANNEX I
PROGRAMA 1

Cultura

LÍNIA 1

Foment de les activitats culturals en règim de concurrència
competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
cultural.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 11.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3340.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts per fomentar i donar suport a les diferents entitats i associacions
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom propi i particular o en
representació d'un grup de persones, domiciliades en el municipi, en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat social i cultural.

Objectius
específics

Perfil
beneficiari



Donar suport al manteniment i funcionament de les associacions
de veïns per a la representació i defensa dels seus interessos i
com a instrument de participació ciutadana.



Enfortir el moviment associatiu en els àmbits de la cultura, les
activitats socials i les relacionades amb festivitats tradicionals o
qualsevol altra activitat, com a forma de participació ciutadana
dins de l'àmbit cultural.



Col·laborar amb les comissions de festes del municipi en
l'organització de festes i activitats lúdiques dels seus àmbits
territorials.



Fomentar la participació dels joves i de les entitats juvenils en la
dinàmica sociocultural, esportiva, lúdica, ambiental i qualsevol
altra anàloga del municipi.

del Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom
propi i particular o en representació d'un grup de persones, domiciliades
en el municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual
d'activitats, sempre i quan no hagin signat un conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament.

Ajuntament de Roquetes
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Col·laborar amb les associacions, entitats, i les persones físiques en nom
propi o en representació d'un grup de persones de la població, per
fomentar l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
Criteris
valoració

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

PROGRAMA 1

Cultura

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l’associació Lira
Roquetense per a activitats culturals

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
cultural.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 15.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3340.48901 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del La Lira Roquetense, legalment constituïda i inscrita en el Registre
Municipal d'Entitats amb el número 1, domiciliada en el municipi, amb la
finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport a la Lira Roquetense en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat cultural.

Objectius
específics

Fomentar les activitats que realitza l'entitat, en especial la seva escola de
música, coral infantil i banda de música, adreçades a la promoció i el
foment de la cultura i l'ocupació del lleure en el municipi, així com al
manteniment de les seves instal·lacions, necessàries per dur a terme les
activitats pròpies de l'entitat.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, la Lira
Roquetense es compromet a:


Cedir l'ús de les seves instal·lacions a l'Ajuntament de Roquetes
per a totes les activitats que organitzi la Corporació, ja sigui per
compte propi o amb la col·laboració d'altres entitats o
organismes, prèvia comunicació, per escrit i amb una antelació
suficient, al cessionari de la seva voluntat d'utilitzar les
instal·lacions esmentades a fi i efecte de coordinar horaris i torns.



Portar a terme actuacions de la banda de música, els grallers i el
grup de teatre, si s'escau, amb caràcter gratuït i d'acord amb un
calendari que la regidoria de Cultura facilitarà a l'entitat en el
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Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes



Acompanyament dels grallers de Roquetes a totes les sortides
dels gegants en actes festius i trobades, entre altres.



L'emmagatzematge dels gegants de Roquetes sense que aquest
impliqui cap responsabilitat per danys o perjudicis que es puguin
originar als esmentats.



La Lira Roquetense haurà d'incloure l'escut heràldic de
l'Ajuntament de Roquetes i la inscripció "Col·labora: Ajuntament
de Roquetes" en tots aquells cartells o fullets anunciadors de les
seves activitats, així com en qualsevol publicació o material de
difusió que pugui editar.



Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei..



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 1

Foment de les activitats esportives en règim de concurrència
competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
esportiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 5.400,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2.3410.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts per fomentar i donar suport a les diferents entitats i associacions
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom propi i particular o en
representació d'un grup de persones, domiciliades en el municipi, en el
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moment de la signatura del Conveni.

Ajuntament de Roquetes
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat esportiva.

Objectius
específics



Enfortir el moviment associatiu en l'àmbit de l'esport, com a forma
de participació ciutadana.



Fomentar la participació dels joves i de les entitats juvenils en la
dinàmica esportiva del municipi.



Cooperar amb les entitats esportives o esportistes de la ciutat en
la promoció de l'esport així com en la projecció i promoció del
municipi a l'exterior.

Perfil
de
persones
beneficiaris

les Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i que desenvolupin les seves
activitats principalment en el municipi, també persones físiques en nom
propi i particular o en representació d'un grup de persones per iniciativa
de caràcter esporàdic, sense finalitat de lucre i domiciliades en el
municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats,
sempre i quan no hagin signat un conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament.

Criteris
valoració

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Voleibol
Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
esportiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 9.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2.3410.48902 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Club Voleibol Roquetes, legalment constituït i inscrit en el Registre
Municipal d'Entitats amb el número 19, domiciliat en el municipi, amb la
finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
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Col·laborar amb les associacions, entitats, i les persones físiques en nom
propi o en representació d'un grup de persones de la població, per
fomentar l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Club Voleibol Roquetes en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat esportiva.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Fomentar les activitats que realitza l'entitat, en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat esportiva de base adreçada a la joventut del
municipi i cooperar en la promoció i projecció d'aquest esport.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el Club
Voleibol Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Trail Roquetes
Associació Esportiva, Juvenil i Cultural

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
esportiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 3.000,00 euros.

Ajuntament de Roquetes
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2.3410.48904 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Trail Roquetes, legalment constituït i inscrit en el Registre Municipal
d'Entitats amb el número 59, domiciliat en el municipi, amb la finalitat
d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Trail Roquetes en el desenvolupament
d'activitats que complementin les competències municipals, i facilitin la
participació ciutadana en l'activitat esportiva.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Objectius
específics

Fomentar les activitats que realitza l'associació esportiva juvenil i cultural
dirigida al foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat
física i esportiva dintre de les modalitats d'excursionisme, atletisme,
triatló, curses d'orientació, ciclisme, espeleologia i esports de neu.
Promoure la realització d'activitats esportives adreçades als infants i
joves, (pequetrail), i l'organització de proves esportives que impliquin una
important difusió i promoció del nom de Roquetes.
del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el Trail
Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
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Obligacions
beneficiari

Ajuntament de Roquetes
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.
PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Deportiu
Roquetenc

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
esportiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 7.500,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2.3410.48901 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Club Deportiu Roquetenc, legalment constituït i inscrit en el Registre
Municipal d'Entitats amb el número 2, domiciliat en el municipi, amb la
finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Club Deportiu Roquetenc en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat esportiva.

Objectius
específics

Fomentar les activitats que realitza l'entitat, en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat esportiva de base adreçada a la joventut del
municipi i cooperar en la promoció i projecció d'aquest esport.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el Club
Club Deportiu Roquetenc es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.
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Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes


Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Futbol Sala
Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
esportiva.

Previsible Fins a un import global màxim de 1.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 4.3410.48903 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Club Futbol Sala Roquetes, legalment constituït i inscrit en el Registre
Municipal d'Entitats amb el número 40, domiciliat en el municipi, amb la
finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Club Futbol Sala Roquetes en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat esportiva.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Objectius
específics

Fomentar les activitats que realitza l'entitat, en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat esportiva de base adreçada a la joventut del
municipi i cooperar en la promoció i projecció d'aquest esport.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el Club
Futbol Sala Roquetes es compromet a:

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 3

Ensenyament

LÍNIA 1

Foment de les activitats de participació en l'àmbit cultural - educatiu
en règim de concurrència competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
educativa.

Previsible Fins a un import global màxim de 3.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 3.3230.48901 i 3.3240.48901 del Capítol IV
del Pressupost de l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts per fomentar i donar suport a les diferents entitats i associacions
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom propi i particular o en
representació d'un grup de persones, domiciliades en el municipi, en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat educativa.
Col·laborar amb les associacions, entitats, i les persones físiques en nom
propi o en representació d'un grup de persones de la població, per
fomentar l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Objectius



Enfortir el moviment associatiu en l'àmbit de la formació i

Ajuntament de Roquetes
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes
específics

ensenyament, com a forma de participació ciutadana.


Col·laborar amb les associacions de mares i pares d'alumnes per
a la realització de projectes d'interès per a la comunitat educativa.

Perfil
beneficiari

del Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom
propi i particular o en representació d'un grup de persones per iniciativa
de caràcter esporàdic, domiciliades en el municipi, amb la finalitat
d'execució del seu programa anual d'activitats, sempre i quan no hagin
signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.

Criteris
valoració

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

PROGRAMA 4

Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Patronat de
Festes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
lúdic festiva.

Previsible Fins a un import global màxim de 50.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3380.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Patronat de Festes, legalment constituït i inscrit en el Registre Municipal
d'Entitats amb el número 16, domiciliat en el municipi, amb la finalitat
d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Patronat de Festes en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat més lúdica i
festiva.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Objectius
específics

Fomentar les activitats que realitza l'entitat, i en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat del ball de festes amb accés lliure, que es realitza
a la terrassa d'estiu i els altres actes de carrer, durant les Festes Majors,
així com altres actes festius de caràcter popular oberts a la lliure
participació de la població, com ara la Cavalcada de Reis, Carnestoltes,
Festa dels Quintos o la Castanyada, entre altres.

Obligacions

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació

Ajuntament de Roquetes
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el
Patronat de Festes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 4

Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l'Associació
Penya Taurina de Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
lúdic festiva dins de l'àmbit tradicional.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 8.600,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3380.48901 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Associació Penya Taurina de Roquetes, legalment constituïda i inscrita
en el Registre Municipal d'Entitats amb el número 66, domiciliat en el
municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport l'Associació Penya Taurina de Roquetes

Ajuntament de Roquetes
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beneficiari

Ajuntament de Roquetes
en el desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat relacionada
amb les costums i tradicions.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'associació per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Fomentar les activitats que realitza l'associació, en especial col·laborar
en la promoció de l'activitat del correbous durant les Festes Majors de
Roquetes.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció,
l'Associació Penya Taurina de Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .

PROGRAMA 4

Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Comissió de
Festes de la Raval de Cristo

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
lúdic festiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 5.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3380.48902 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Comissió de Festes de la Raval de Cristo, legalment constituïda i inscrita
en el Registre Municipal d'Entitats amb el número 70, domiciliat en el
municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport a la Comissió de Festes de la Raval de
Cristo en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
més lúdica i festiva.

Ajuntament de Roquetes
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Fomentar les activitats que realitza l'entitat, i en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat del ball de festes amb accés lliure i els altres actes
de carrer, durant les Festes Majors de la Raval de Cristo, així com altres
actes festius de caràcter popular oberts a la lliure participació de la
població.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, la
Comissió de Festes de la Raval de Cristo es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.

PROGRAMA 4

Festes

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Comissió de
Festes de la Raval Nova

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
lúdic festiva.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 2.500,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3380.48903 del Capítol IV del Pressupost de
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
l'Ajuntament de Roquetes.
Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Comissió de Festes de la Raval Nova, legalment constituïda i inscrita en
el Registre Municipal d'Entitats amb el número 76, domiciliat en el
municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport a la Comissió de Festes de la Raval
Nova en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
més lúdica i festiva.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Fomentar les activitats que realitza l'entitat, i en especial col·laborar en la
promoció de l'activitat del ball de festes amb accés lliure i els altres actes
de carrer, durant les Festes de la Raval Nova (Sant Miquelada), així com
altres actes festius de caràcter popular oberts a la lliure participació de la
població.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, la
Comissió de Festes de la Raval Nova es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .



Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de les
instal·lacions cedides, per contribuir al manteniment de les
mateixes, així com l’obligació d’atendre les instruccions del servei
tècnic de manteniment o del personal de l’Ajuntament en la
disponibilitat i ús de les instal·lacions.



Per aquelles activitats que poden implicar el contacte habitual
amb menors d'edat, hauran de disposar de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que
s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes

PROGRAMA 5

Medi Ambient

LÍNIA 1

Foment de les activitats ambientals en règim de concurrència
competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
ambiental.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 1.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3.3340.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts per fomentar i donar suport a les diferents entitats i associacions
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom propi i particular o en
representació d'un grup de persones per iniciativa de caràcter esporàdic,
domiciliades en el municipi, en el desenvolupament d'activitats que
complementin les competències municipals, i facilitin la participació
ciutadana en l'activitat ambiental.

Objectius
específics



Fomentar la participació dels joves i de les entitats juvenils en la
dinàmica ambiental i qualsevol altra anàloga del municipi.



Divulgar i implicar als ciutadans en els valors ambientals propis
del seu entorn.



Informar i potenciar el desenvolupament sostenible local, el
reciclatge, i qualsevol altra actuació emmarcada dins de l'àmbit
ambiental.

Perfil
beneficiari

del Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom
propi i particular o en representació d'un grup de persones per iniciativa
de caràcter esporàdic, domiciliades en el municipi, amb la finalitat
d'execució del seu programa anual d'activitats, sempre i quan no hagin
signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.

Criteris
valoració

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.
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Col·laborar amb les associacions, entitats, i les persones físiques en nom
propi o en representació d'un grup de persones de la població, per
fomentar l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes

Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Ajuntament de Roquetes

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 5

Medi Ambient

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant Conveni Xarxa Custòdia entre
Ajuntament de Roquetes i/o entitat de custòdia del territori i
propietari finca de propietat privada

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Conservar els nombrosos serveis i beneficis que ens aporten els espais
naturals, mantenir els paisatges que ens identifiquen i aturar la pèrdua
d'espècies animals i vegetals.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 3.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1.1720.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Xarxa de custòdia del territori.

Descripció

Ajut per fomentar i implicar a la ciutadania en la gestió i preservació dels
valors del seu entorn que formen part dels llocs i de la memòria local.

Objectius
específics

Obligacions
beneficiari



Liderar la custòdia del territori i promoure aliances locals per
divulgar i fomentar-la al nostre municipi.



Potenciar i fomentar el desenvolupament sostenible local basat
en el potencial del paisatge, la natura i la cultura.



Actuacions per fomentar la conservació dels valors del territori,
basant-se en aliances i promovent la participació social.



Donar suport als propietaris privats del municipi i fomentar alhora
un aprofitament dels recursos naturals respectuós amb l'entorn.



Captar ingressos suplementaris per a la conservació del territori
procedents d'altres administracions superiors o d'altres fonts de
finançament privades (fundacions, empreses, particulars...).

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció el
beneficiari es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524

Codi Validació: EQRY9HDQ3WCGF67SX256MN29Q | Verificació: https://roquetes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 49

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i/o entitat de custòdia del
territori i propietari finca de propietat privada.

Ajuntament de Roquetes
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .


Resta sotmès a l’obligació de l’ús responsable de la finca objecte
de custòdia, així com l’obligació d’atendre les instruccions del
servei tècnic municipal o de l'entitat de custòdia del territori, en
cas que no ho sigui l'administració.



Donar compliment als aspectes regulats i determinats en l'acord
de custòdia signat entre les parts.

PROGRAMA 5

Medi Ambient

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant Conveni entre Ajuntament
Roquetes i l'Agrupació de Defensa Forestal de Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Conservar els espais naturals, mantenir els paisatges que ens
identifiquen i aturar la pèrdua d'espècies animals i vegetals, així com
prevenir, controlar i apagar els incendis forestals.

Previsible Fins a un import global màxim de 2.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1.1720.48901 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Associació de Defensa Forestal de Roquetes, legalment constituïda i
inscrita en el Registre Municipal d'Entitats amb el número 72, domiciliat
en el municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa anual
d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar la conservació dels espais naturals, el paisatge, fauna i
flora i preveure, controlar i fins i tot fer una primera intervenció en cas
d'incendi forestal.
Agrupació de Defensa Forestal està formada per persones que d'una
manera altruista treballen per protegir el medi natural, la forest i l'espai
rústic.
Col.laborar en la gestió administrativa i actuacions dirigides a la
consecució de la finalitat per la que va ser creada l'ADF.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Cost
2020

de

Ajuntament de Roquetes

Obligacions
beneficiari



Actuacions per fomentar la conservació del territori, paisatge,
fauna i flora.



Actuacions de vigilància, control i actuació immediata en cas
d'incendis.



Activitats de promoció de la cura del territori, actuacions civils de
millora de xarxes viàries rústiques per a afavorir els treballs
d'accessibilitat a determinats espais rústics i naturals, tant per als
usuaris com per als vehicles dels bombers.



Coordinar l'ús del vehicle, propietat de l'ADF, per part del
personal de l'Ajuntament de Roquetes per tal de realitzar tasques
de vigilància, prevenció i control d'incendis pel terme municipal
durant els mesos en que el vehicle no es troba realitzant
aquestes tasques a la urbanització ubicada al massís del Port
(mesos d'estiu en el que hi ha un alt risc d'incendi).



Manteniment de la xarxa d'informació amb la Central d'ADFs de
Catalunya per tal d'estar al corrent de les actuacions que es
realitzin al territori en matèria d'incendis.

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, l'ADF
de Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei. .

PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 1

Foment de l'activitat social i la millora de la qualitat de vida en règim
de concurrència competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat
social i la millora de la qualitat de vida en el municipi de Roquetes.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 18.257,82 euros.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts per fomentar i donar suport a les diferents entitats i associacions
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom propi i particular o en
representació d'un grup de persones, domiciliades en el municipi, en el
desenvolupament d'activitats que complementin les competències
municipals, i facilitin la participació ciutadana en l'activitat social i millora
de la qualitat de vida en les seves diverses manifestacions, amb especial
atenció per determinats col·lectius que requereixen un suport especial,
col.laborant en l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Objectius
específics



Fomentar la col·laboració entre les entitats i associacions que
treballen amb col·lectius amb característiques especials i els
serveis socials de l'Ajuntament.



Fomentar els programes de les entitats que duen a terme
projectes de prevenció de problemes socials i d'assistència i
promoció social de les persones en situació o risc de vulnerabilitat
o exclusió social.



Col·laborar en la distribució o recollida d'aliments i en la prestació
de serveis bàsics adreçats a aquests col·lectius.

Perfil
beneficiari

del Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, i persones físiques en nom
propi i particular o en representació d'un grup de persones, domiciliades
en el municipi, que duen a terme projectes de prevenció de conflictes
socials i d'assistència i promoció social de les persones en situació de
vulnerabilitat o exclusió social, sempre i quan no hagin signat un conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament.

Criteris
valoració

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 1

Ajut a l'ús del transport públic urbà en règim de concurrència
competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Facilitar l’ús del transport públic urbà, de la línia urbana Tortosa –
Roquetes – Raval de Cristo – Jesús, llevat el servei de taxi, entre
determinats col·lectius de la nostra Ciutat, mitjançant un descompte en el
preu del bitllet.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Col·laborar amb les associacions, entitats, i les persones físiques en nom
propi o en representació d'un grup de persones de la població, per
fomentar l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 5.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48000 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts destinats a facilitar l'ús de transport públic interurbà.

Objectius
específics

Perfil
beneficiari



Garantir l’accés al servei de transport públic urbà a determinades
persones que veuen minvada la seva mobilitat dificultant el seu
desplaçament per a realitzar gestions personals.

del Les persones sol·licitants han de complir els requisits detallats a
continuació i/o els que estableixin les corresponents bases que regiran la
concessió de l'ajut, no tenint caràcter acumulatiu:
a) Persones majors de 65 anys:


Han d’estar empadronades a Roquetes.



Tenir 65 anys o complir aquesta edat durant l’any en què es
sol·licita.



La unitat de convivència del sol·licitant ha d’acreditar una renda
per càpita anual igual o inferior al topall màxim que es determini
en la convocatòria corresponent.

Criteris
valoració



Han d’estar empadronades a Roquetes.



Tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.



La unitat de convivència del sol·licitant ha d’acreditar una renda
per càpita anual igual o inferior al topall màxim que es determini
en la convocatòria corresponent.



Tanmateix, en el cas que les persones beneficiàries resideixin en
un habitatge col·lectiu tutelat, no es tindrà en compte la unitat de
convivència.

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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b) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%:

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 1

Ajut a l'ús del servei de centre de dia per a la gent gran en règim de
concurrència competitiva

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Facilitar l'accés a places del centre de dia a les persones grans amb grau
de dependència.

Previsible Fins a un import global màxim de 12.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48001 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Descripció

Ajuts a facilitar l'accés als serveis que ofereix el centre de dia a les
persones grans amb dependència.

Objectius
específics

Perfil
beneficiari

Criteris
valoració



Potencia la dinamització de la gent gran, la convivència, les
relacions intergeneracionals.



S’ofereix un entorn adequat i adaptat a les necessitats de les
persones, treballant pel manteniment i la recuperació del màxim
grau d’autonomia personal i social.



Atenció a les famílies en la cura de les persones grans
dependents.



Qualsevol altre objectiu relacionat en la millora de la qualitat de
vida en les persones grans amb grau de dependència i les seves
famílies.

del Les persones sol·licitants han de complir els requisits detallats a
continuació i/o els que estableixin les corresponents bases que regiran la
concessió de l'ajut:


Ser major de 65 anys.



Estar empadronades en el terme municipal de Roquetes.



Necessitar, per les seves circumstàncies personals, acolliment en
centre de dia, tenint en compte els aspectes socials, d’autonomia
personal i de salut.



No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres
administracions que puguin cobrir la totalitat de la quota mensual
pels serveis bàsics del Centre de Dia.

de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes
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Ajuntament de Roquetes

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Fons Català de
Cooperació

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en l'activitat social i la millora de la qualitat de
vida.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 4.200,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48901 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Fons Català de Cooperació, legalment constituïda, amb la finalitat
d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Fons Català de Cooperació, en la
realització d'actuacions nacionals i internacionals dirigides a afavorir els
sectors més desfavorits i que es troben en situació de pobresa i risc
social.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Donar suport econòmic a entitats no governamentals o persones que
treballen amb els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social i
les poblacions que sofreixen els efectes dels desastres naturals, els
fenòmens climàtics extrems o els conflictes armats.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el Fons
Català de Cooperació es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.

Ajuntament de Roquetes
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a Mans Unides

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en l'activitat social i la millora de la qualitat de
vida.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 2.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48902 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Mans Unides, legalment constituïda, amb la finalitat d'execució del seu
programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport a l'associació Mans Unides, en la
realització d'actuacions nacionals i internacionals dirigides a afavorir els
sectors més desfavorits i que es troben en situació de pobresa i risc
social.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Donar suport econòmic a entitats no governamentals o persones que
treballen amb els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social i
les poblacions que sofreixen els efectes dels desastres naturals, els
fenòmens climàtics extrems o els conflictes armats o altres situacions
relacionades amb la vulnerabilitat del col·lectiu de la infància.

Obligacions
beneficiari

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, Mans
Unides es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.

Ajuntament de Roquetes
Avinguda Diputació, s/n, Roquetes. 43520 (Tarragona). Tel. 977501511. Fax: 977500524
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l'Associació
Lliga contra en Càncer

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en l'activitat social i la millora de la qualitat de
vida mitjançant l'esport.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 2.400,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48903 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Associació de la Lliga contra el Cànce r, legalment constituïda i
domiciliada en el municipi, amb la finalitat d'execució del seu programa
anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport a Associació de la Lliga contra el Càncer,
en la realització del programa de Fisioteràpia Aquàtica a Roquetes.
El programa de Fisioteràpia Aquàtica està dirigit a dones operades de
càncer de mama.

Aquest programa és un servei de fisioteràpia i rehabilitació aquàtica
especialitzada, on s’estudia cada cas i es rep un tractament específic i
personalitzat.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
Objectius
específics

Obligacions
beneficiari



Col.laborar amb la realització del Programa de Fisioteràpia
Aquàtica a la piscina coberta municipal.



Aconseguir una millora, a través de l'esport, de les seqüeles que
poden patir les dones operades de càncer després de l'operació.



Aconseguir que les dones operades puguin recuperar-se tant
física com psíquicament mitjançant exercicis esportius aquàtics.

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, la Lliga
contra el Càncer de Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.
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L’activitat, té per objectiu millorar les seqüeles que les dones operades
de càncer de mama pateixen habitualment a posteriori de l’operació
mitjançant l'esport, més concretament exercicis de natació.

Ajuntament de Roquetes


Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.

PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a la Fundació
Barça

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en l'activitat social i la millora de la qualitat de
vida.

Previsible Fins a un import global màxim de 12.250,18 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 5.2310.48904 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal
2020.

Perfil
beneficiari

del Fundació Barça, legalment constituïda, amb la finalitat d'execució del seu
programa anual d'activitats.

Descripció

L’activitat consisteix en un espai setmanal d’acollida a infants de 10 a 16
anys del municipi de Roquetes destinat a la pràctica esportiva basada en
els valors utilitzant la metodologia FutbolNet de la FUNDACIÓ BARÇA.
No es un espai de futbol competitiu i tècnic, sinó que es basa en la
realització d’activitat física i esportiva on els infants són els protagonistes.
La metodologia cooperativa i no competitiva es basa en l’establiment de
dos o més equips que es reuneixen i acorden les normes amb les que
volen jugar. Un segon temps on els equips juguen, intentant posar en
pràctica les normes que han acordat i un tercer temps on es reuneixen
tots per reflexionar com ha anat el partit/s. Així mateix aquesta activitat
inclourà la pràctica de diferents esports, superar reptes cooperatius,
reflexionar al voltant de les experiències viscudes, etc. No es tracta d’un
campus de tecnificació futbolística, per la qual cosa no es requereix el
domini previ de cap esport. Es recomana la participació de persones amb
diversitat funcional/altres capacitats.
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes

Obligacions
beneficiari



Formar el personal educadors que formarà l’equip educatiu del
projecte.



Coordinar tècnicament el “Projecte FutbolNet” mitjançant
l’aportació de referents tècnics experts per tal de donar suport
metodològic en la implementació de les activitats.



Encarregar la implementació del “Projecte FutbolNet” a una
entitat de caràcter social que s’ocuparà de l’execució de les
activitats educatives incloses al citat projecte.



Tenir contractada una assegurança que cobreixi a tots els
participants en el “Projecte FutbolNet” en el municipi de (mort per
accident, invalidesa permanent absoluta i despeses sanitàries).



Complir les obligacions establertes en la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i això sens perjudici de les altres obligacions de
transparència que li pertoquin de forma directa per previsió legal
(art. 3.1.d), de la mateixa Llei. L’incompliment de les obligacions
anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionadors previst
als articles 76 a 90 de la mateixa Llei, 19/2014, i la imposició de
sancions previstes en funció del caràcter greu, molt greu o lleu
de les infraccions comeses.



La Fundació Barça, contractarà el personal educador, mitjançant
una cooperativa de treball social (societat sense ànim de lucre).
Tot això en base al pressupost presentat, aprovat per
l’Ajuntament i annexat al conveni.

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, la
Fundació Barça es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.
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Objectius
específics

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 3

Altres subvencions de concessió directa, amb caràcter excepcional,
per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la convocatòria pública

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Ajuts, de caràcter excepcional i puntual, per a resoldre situacions urgents i
inajornables d'emergència.

Previsible Segons disponibilitat pressupostària.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec al Capítol IV
del Pressupost de l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa, amb caràcter excepcional, prevista al pressupost
municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
persones físiques en nom propi i particular o en representació d'un grup de
persones, domiciliades en el municipi, que acreditin una situació crítica i
extraordinària d'emergència social, econòmica o humanitària.

Descripció

Atorgar ajut de caràcter excepcional i puntual per a resoldre situacions
urgents i inajornables d'emergència que no siguin previsibles i que per raons
d'interès social, públic, econòmic o humanitari o altres similars degudament
justificades facin del tot inviable la seva convocatòria pública.

Objectius
específics

Obligacions
beneficiari



Donar resposta a situacions urgents i inajornables.



Resoldre puntualment emergències no previsibles de caràcter
humanitari, social, interès públic o similar.



Qualsevol altra situació de característiques similars que per la seva
naturalesa impossibiliten o dificulten la seva convocatòria pública.

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció el
beneficiari es compromet a:


Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització
del període establert per a la realització de l'activitat, en els termes
previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i
capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
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Cost
2020

Ajuntament de Roquetes
PROGRAMA 7

Turisme

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Comerç Agrupat
de Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en l'activitat d'informació i promoció turística
d'interès i àmbit local.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 2.000,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 4.4310.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Comerç agrupat de Roquetes (CAR), legalment constituïda i inscrita en el
Registre Municipal d'Entitats amb el número 20, domiciliat en el municipi,
amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Ajut per fomentar i donar suport al Comerç Agrupat de Roquetes per a la
promoció dels productes autòctons mitjançant actuacions diverses com
ara la realització de fires multisectorials o la de Nadal.
Aquestes actuacions complementen les competències municipals en
quan a que faciliten la promoció turística de la població.

Objectius
específics

Obligacions
beneficiari



Coordinar la preparació i execució de les fires, com ara la
multisectorial i la de Nadal.



Promoure
autòctons.



Posar en valor el coneixement dels productes autòctons i també
promoure la cultura culinària a través de jornades, o activitats.

mitjançant

diverses

actuacions

els

productes

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció, el
Comerç Agrupat de Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.



Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
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Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.

PROGRAMA 8

Salubritat Pública

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, a l'Associació
Progats Roquetes

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Foment i suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les
competències municipals en la protecció de la salubritat pública.

Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 6.500,00 euros.

Finançament

El finançament es portarà a terme amb fons propis, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1.3110.48900 del Capítol IV del Pressupost de
l'Ajuntament de Roquetes.

Modalitat
concessió

de Concessió Directa prevista nominativament al pressupost municipal 2020.

Perfil
beneficiari

del Associació Progats Roquetes, legalment constituïda i inscrita en el
Registre Municipal d'Entitats amb el número 77, domiciliat en el municipi,
amb la finalitat d'execució del seu programa anual d'activitats.

Descripció

Realitzar actuacions dirigides a la protecció de la salubritat pública
mitigant els efectes que poden produir a l'entorn els gats no controlats.

Objectius
específics

Obligacions
beneficiari



Coordinar i controlar les colònies de gats de carrer, portant a
terme la campanya d'esterilització entre les colònies de gats de
carrer mitjançant el programa CER (captura-esterilització-retorn).



Realitzar campanyes de conscienciació, difusió i participació
activa entre la població, per a la defensa dels drets dels animals i
millorar la relació/convivència.



Col.laborar en prendre mesures dins la legalitat per tal de fer
complir la Llei 22/2003 de Protecció dels animals.



Promoure l'adopció dels animals per tal de poder modificar el seu
hàbitat de carrer.

del Sens perjudici de què, en cap cas, tindran el caràcter de contraprestació
directa ni obligacions recíproques a la concessió de la subvenció,
l'Associació Progats Roquetes es compromet a:


Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.
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Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i l'entitat per fomentar
l'execució dels seus programes anuals d'activitats.

Ajuntament de Roquetes
Justificar, davant l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció, en el termini màxim de tres mesos des de la
finalització del període establert per a la realització de l'activitat,
en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, i capítol II, del Títol II, del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei.
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Ajuntament de Roquetes
ANNEX II

BASES GENERALS SUBVENCIONS MUNICIPALS
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de
Roquetes.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Aquestes bases generals tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del
procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de
subvencions per part de l'Ajuntament de Roquetes.
Article 2. Les subvencions s'atorguen mitjançant convocatòria de concurs públic.
Només poden atorgar-se per adjudicació directa en els casos següents:
1. Previsió singular al pressupost de l'ens.
2. Aquelles l'atorgament o quantia de les quals estigui imposada a l'administració per
norma de rang legal.
3. Les que siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un
acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

Article 3. Es considerarà subvenció la concessió de qualsevol aportació directa i/o
indirecta de caràcter econòmic o valorable econòmicament, atorgada per l'Ajuntament
a entitats públiques i privades i a persones físiques.
Article 4. És subvencionable qualsevol activitat d'índole sociocultural, recreativa,
esportiva, juvenil, d'ensenyament, sanitària, ecològica, de serveis socials, cíviques, de
solidaritat o qualsevol altra de naturalesa anàloga, que complementi o supleixi els
serveis de competència municipal regulats pels articles 25 a 28 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, o siguin
d'interès públic local.
A aquests efectes, serà necessari que s'hagi aprovat prèviament l'oportuna
convocatòria pública, excepció feta en els supòsits de concessió directa previstos en
l'article 2 d'aquestes bases reguladores.
Article 5. Aquestes bases pretenen garantir als ciutadans i entitats, en igualtat de
condicions, l'accés a aquestes prestacions sota els principis de publicitat,
concurrència, objectivitat, no discriminació, eficàcia, eficiència i legalitat
pressupostària.
Ajuntament de Roquetes
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4. Amb caràcter excepcional, quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades, que dificultin la convocatòria pública.

Ajuntament de Roquetes
Article 6. L'atorgament de subvencions ha de garantir el respecte a l'autonomia de les
entitats i no podran condicionar-ne la seva existència.
Article 7. Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les
subvencions es subjecten al següent règim jurídic:
a) Són actes voluntaris i eventuals.
b) Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment.
c) No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden
al·legar com a precedent.
d) No serà exigible augment o revisió de la subvenció.
e) La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.
f) Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.
Capítol II
Procediment d'adjudicació de subvencions per concurs
Article 8.

a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los.
c) Condicions de solvència i eficàcia que han de reunir les entitats col·laboradores.
d) Termini i forma de presentació de sol·licituds així com documentació específica que
hauran de presentar els sol·licitants.
e) Quantia màxima del programa de subvencions.
f) Barem específic de criteris objectius de valoració per atorgar-les o normes de
prorrateig.
g) Composició de la Comissió Tècnica Qualificadora.
h) Termini i forma de justificació de la destinació de la subvenció.
i) Garanties a favor dels interessos públics, si s'escau.
j) Supòsits de revisió de les subvencions concedides
k) Criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades.
l) Òrgan que ha de fer la concessió o denegació.
8.2 La convocatòria i les corresponents Bases particulars seran aprovades per l'òrgan
competent per raó de la quantia del programa i es publicaran en el BOPT, un extracte,
en el DOGC i s'exposaran en el tauler d'edictes.
Article 9.
9.1 Podran sol·licitar subvencions:
a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
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8.1 Els serveis municipals que promoguin programes de subvencions aprovaran per
cada una d'elles unes bases particulars, tot respectant el disposat a aquestes bases
generals i amb el contingut mínim següent:

Ajuntament de Roquetes
b) Persones físiques en nom propi i particular o en representació d'un grup de
persones.
9.2 Requisits de presentació. Per part de l'Ajuntament es facilitarà, si s'escau, formulari
amb model normalitzat.
Respectant els terminis establers, els interessats hauran de presentar al Registre
General de l'Ajuntament de Roquetes la instància i resta d'informació requerida sobre
l'objecte de la subvenció.
9.3 Els sol·licitants hauran de presentar, juntament amb el formulari normalitzat, la
documentació següent:
a) Instància subscrita per l'interessat, en el cas de tractar-se de persona física, o pel
president de l'entitat o per qui tingui conferida la seva representació, en la qual
s'indicarà l'Àrea, a aquí s'adreça la sol·licitud, convocatòria a la que es presenta, el
número corresponent a la seva inscripció en el Registre Municipal d'Entitats i el NIF. Si
la inscripció es troba en tràmit, haurà d'estar registrada al Registre General
d'Associacions (art. 32.6 Llei d'Associacions de Catalunya).
b) Programa detallat i pressupost total desglossat de l'activitat o programa a realitzar
pel qual es sol·licita subvenció.
c) Caldrà fer constar l'existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i
les aportacions sol·licitades.
d) Altra informació que s'indiqui en el formulari.

Article 10. La instrucció del procediment de concessió correspondrà a l'òrgan designat
a la convocatòria. Un cop presentades les sol·licituds, seran estudiades i informades
per la Comissió Tècnica Qualificadora corresponent.
L'informe farà referència als antecedents i a l'avaluació dels diferents elements i dades
que es faran constar en la proposta que farà l'òrgan instructor.
Formulada la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'haurà de
notificar als interessats, en la forma establerta a la convocatòria, es concedirà en el
termini de 10 dies per presentar al·legacions.
Examinades les al·legacions presentades, es formularà la proposta de resolució
definitiva, que haurà d'expressar el/ls sol·licitant/ns, la quantia de la subvenció,
especificant la seva avaluació i els criteris de valoració.
L'esmentada proposta es notificarà als interessats que hagin estat proposats,
beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè ho acceptin en el termini legalment
establert.
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Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el
complement o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s'advertirà que
la no complimentació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud.
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Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant l'Administració, mentre no s'hagi notificat la resolució de la
concessió.
Un cop aprovada la proposta de resolució definitiva l'òrgan competent resoldrà el
procediment. La resolució es motivarà d'acord amb les bases reguladores particulars.
La resolució, a més a més de contenir el/ls sol·licitants a qui es concedeixi la
subvenció, es farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
sol·licituds.
L'òrgan concedent haurà de publicar les subvencions concedides en el tauler d'edictes
i un extracte en el BOPT, amb excepció dels supòsits previstos a l'article18.3 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Article 11.
11.1 Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els
següents:
1) L'interès general de l'activitat per al municipi.
2) El nombre de destinataris a qui va adreçada.
3) La dificultat d'executar-se l'activitat sense la subvenció.
4) La transcendència que tingui l'activitat.
5) Altres criteris específics de l'activitat (màx. 20% del total).

11.2 A cada convocatòria per a l'atorgament de subvencions s'ha de preveure
l'existència d'una Comissió Tècnica Qualificadora, amb la composició que es determini
a les bases particulars, encarregada de valorar les sol·licituds de subvenció de
conformitat al barem específic.
L'informe de la Comissió Tècnica Qualificadora, juntament amb la documentació, seran
elevats a la corresponent regidoria, que serà l'òrgan encarregat de formular la
proposta d'atorgament o denegació davant l'òrgan competent, amb indicació de la
quantia i la partida pressupostària que finançarà la subvenció.
Article 12. Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, serà
preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible
suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti que el
beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
Article 13. La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la
quantia global del programa de subvencions al que es refereixin les bases particulars.
Article 14. En el cas de tractar-se de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà -per
l'adjudicació- al sistema de concurs a través de la redacció i aprovació d'unes bases
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Les bases particulars determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració en
un barem específic.
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específiques que inclouran, un barem de puntuació i designaran una comissió que
haurà d'efectuar la corresponent avaluació. Les ajudes individualitzades en matèria de
serveis socials queden excloses del que determinen aquestes bases reguladores.
Article 15. El termini per a l'atorgament de la subvenció vindrà fixat a la convocatòria
específica i no serà en cap cas superior a 6 mesos des de la data de publicació de la
convocatòria, amb excepció de què aquesta convocatòria posposi els seus efectes. La
manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes
desestimatoris de la sol·licitud.
Article 16. Els beneficiaris tindran dret a percebre la subvenció atorgada per
l'Ajuntament, sense perjudici de les facultats que aquest té per efectuar pagament
anticipat i abonament a compte.
En el cas de produir-se una d'aquestes circumstàncies esmentades es resoldrà
mitjançant acord de resolució de l'òrgan competent i es notificarà als beneficiaris.















Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de la convocatòria.
Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins termini.
Justificar documentalment el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió
de la subvenció.
Sotmetres a les actuacions de comprovació a efectuar per l'Ajuntament sobre el
compliment dels fins pel quals s'atorga la subvenció.
Fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es
subvencionin.
En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acte haurà de constar
“amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes”, amb l'anagrama segons el model
tipogràfic i el disseny per l'Ajuntament de Roquetes i que serà facilitat a l'efecte.
Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa
finalitat, tant aviat es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l'aplicació donada als fons rebuts, procedents de qualsevol altra administració o
ens públic nacional o internacional.
Acreditar, abans de dictar-se la proposta de concessió, que es troba al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social.
Disposar dels corresponents llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació
mercantil i sectorial.
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que estableix
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars,
d'aquestes bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
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Article 17. Els beneficiaris estaran obligats a:
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Capítol III
Justificació i pagament
Article 18. Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari haurà de justificar la
seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, dins
el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del termini per realitzar
l'activitat subvencionada, de la documentació següent:

Article 19. L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com
també la falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la
documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció
concedida.
Article 20. Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la
totalitat de l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la
reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció.
Article 21. Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible
que el servei gestor acrediti al Servei d'Intervenció que s'han complert les condicions
exigides en l'acord de concessió, així com en aquestes bases reguladores, en les
bases particulars, així com en la normativa legalment aplicable.
Article 22. D'acord amb el que es determini a les bases d'execució del pressupost, es
podrà acordar el pagament avançat quan les condicions anteriorment esmentades, per
la seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir amb posterioritat a la percepció de la
Ajuntament de Roquetes
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a) Memòria detallada de l'activitat concedida.
b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin l'aplicació
de la subvenció.
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits
següents:
- ser originals o fotocòpia compulsada.
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció.
- anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc
i data de l'emissió).
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat
subvencionada, que contingui l'anagrama de l'Ajuntament.
Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a
la memòria de l'activitat.
d) Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10
dies hàbils.
e) L'Ajuntament en els casos que consideri oportuns, podrà acudir a sistemes de
comprovació externs dels fons, per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a
l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció.
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subvenció.
El Servei d'Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per
tal d'efectuar el seguiment i proposar les mesures que siguin procedents.
Article 23. L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als
quals s'aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns.
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d'informació a
l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.
Disposició final
Les Bases reguladores de les subvencions restaran exposades al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Roquetes per a informació pública durant el termini de 30 dies, a
comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província – BOPT-, extracte al
DOGC i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, amb la finalitat de què es puguin formular
les reclamacions i suggeriments que es consideren oportunes.
Disposició addicional
Tot el que no es preveu e aquest bases reguladores, regirà la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el ROAS, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i
subvencions i altra normativa legalment aplicable.
Disposició derogatòria
Aquestes normes deroguen l'anterior normativa aprovada per l'Excel·lentíssim
Ajuntament en Ple, amb data 29 de juny de 1998, i regiran indefinidament mentre no
siguin modificades o derogades per l'òrgan competent.

Roquetes, en la data de la seva signatura
L'Alcalde

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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