ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària i urgent realitzada el dia 9
de juny de 2020, va aprovar per unanimitat dels membres que legalment la componen,
l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa
l'article 206 del ROF:
2. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes
anualitat 2020
L'Ajuntament de Roquetes, mitjançant sessió plenària de data 19 de desembre de 2019,
va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (anualitat 2020).
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. Aquestes activitats, es poden veure alterades, excepcionalment, per actuacions d'impossible previsió, comportant que l'administració
hagi de reaccionar modificant el que havia previst per tal de facilitar l'execució d'aquestes.
Aquest any degut a la situació generada per la pandèmia l’Ajuntament de Roquetes s’ha
vist obligat a modificar i reestructurar algunes subvencions, comportant, com és el cas
que ens ocupa, a per una banda augmentar l’import del conveni amb el Club Roquetenc,
per tal que facin un campus esportiu d’estiu amb ajuts a col.lectius amb situació de risc
d’exclusió social i per una altra banda la generació d’uns ajuts dirigits a atendre
situacions d’urgència social.
Atenent a la importància, de l’execució dels dos projectes esmentats per poder donar
resposta a la greu situació de crisi actual generada per la pandèmia del COVID_19, es
proposa modificar el Programa 2: Esports, Línia 2: Concessió directa, mitjançant conveni
nominatiu, al Club Deportiu Roquetenc, per a l'any 2020 previst en el Pla Estratègic de
Subvencions (anualitat 2020) en el sentit següent:
En l'article 14 referent a les fitxes dels programes i línies:
A La fitxa
PROGRAMA 2

Esports

LÍNIA 2

Concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Deportiu
Roquetenc
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A) On deia:
Cost
2020

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

Ha de dir:
Cost
2020

Previsible Fins a un import global màxim de 8.400,00 euros.



Activitat habitual amb un import de 7.500,00 euros.
Activitat de campus esportiu d’estiu amb un import de 900,00
euros.

B) On deia:
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.

Ha de dir:
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.



Realitzar un campus esportiu d’estiu obert a tota la població i amb
reserva de places per a col.lectius en situació de risc i exclusió
social.

C) On deia:
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
Deportiu Roquetenc es compromet a:
•

(...)
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•

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.

•

(...)

Ha de dir:
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
Deportiu Roquetenc es compromet a:
•

(...)

•

Justificar individualment cada un dels objectius específics, davant
l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de cada una de les activitats i el
compliment de les finalitats que determinen la concessió de la
subvenció diferenciada en cada objectiu específic, en el termini
màxim de tres mesos des de la finalització del període establert
per a la realització de les activitats, 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 .

•

(...)

A l’apartat de Qualitat de Vida corresponent al Programa 6, afegir una línia 1 nova amb
el nom d’Ajuts per atendre situacions d’urgència social en règim de concurrència competitiva i amb el següent detall:
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 1

Ajuts per atendre situacions d’urgència social 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.
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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 5.2310.48000 del Capítol IV del Pressupost de l'Ajuntament
de Roquetes.

Descripció

Ajuts dirigits a persones físiques o nuclis familiars que són no periòdics, de
caràcter assistencial, subjectes a limitació pressupostària, sense dret a
continuïtat, destinats a les persones físiques amb escassos recursos
econòmics i que estan incloses en el Pla de Treball Social individualitzat
realitzat per part dels tècnics socials de l’àrea de Serveis Socials.

Objectius
específics

Perfil
beneficiari

Criteris
valoració

•

Ajuts a necessitats bàsiques com l’alimentació, roba i calçat.

•

Ajuts a habitatge i subministraments com ara lloguers, hipoteques,
subministraments bàsics, petites reparacions necessàries per a
l’habitabilitat, entre altres.

•

Ajuts a evitar situacions de risc relacionades amb violència de
gènere, infants o gent gran.

del Persones físiques o nuclis familiars, que es trobin en situació de necessitat
seguint la valoració dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials de
l’ajuntament.
de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

La Comissió Informativa d'Afers Interns, Gestió de Persones i Seguretat Ciutadana, en
sessió realitzada el dia 8 de juny de 2020, ho va dictaminar, per unanimitat dels
membres que legalment la componen.
El Ple va adoptar l'acord següent:
1.- Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (anualitat
2020) d'acord amb l'exposat en la part dispositiva i amb les fitxes annexades a aquest
acord.
2.- 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.
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3.- Publicar aquest acord juntament amb les fitxes objecte de modificació del Pla Estratègic al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte al DOGC.
4.- Publicar aquest acord i les fitxes annexades al Web municipal i al Portal de transpa rència d’aquest Ajuntament.
5.- Donar trasllat de l'acord al departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de
Roquetes.
ANNEX
FITXA MODIFICADA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANUALITAT 2020.
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 8.400,00 euros.



Finançament

Activitat habitual amb un import de 7.500,00 euros.
Activitat de campus esportiu d’estiu amb un import de 900,00
euros.

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

Objectius



Fomentar les activitats que realitza l'entitat, en especial col·laborar
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específics

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

Realitzar un campus esportiu d’estiu obert a tota la població i amb
reserva de places per a col.lectius en situació de risc i exclusió
social.

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
Deportiu Roquetenc es compromet a:
•

Publicitar la col·laboració derivada del Conveni.

•

Justificar individualment cada un dels objectius específics, davant
l'Ajuntament de Roquetes, el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de cada una de les activitats i el
compliment de les finalitats que determinen la concessió de la
subvenció diferenciada en cada objectiu específic, en el termini
màxim de tres mesos des de la finalització del període establert
per a la realització de les activitats, 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.

FITXA NOVA INTRODUÏDA EN EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
PROGRAMA 6

Qualitat de Vida

LÍNIA 1

Ajuts per atendre situacions d’urgència social en règim de concurrència
competitiva
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Cost
2020

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.

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 5.2310.48000 del Capítol IV del Pressupost de l'Ajuntament
de Roquetes.

Descripció

Ajuts dirigits a persones físiques o nuclis familiars que són no periòdics, de
caràcter assistencial, subjectes a limitació pressupostària, sense dret a
continuïtat, destinats a les persones físiques amb escassos recursos
econòmics i que estan incloses en el Pla de Treball Social individualitzat
realitzat per part dels tècnics socials de l’àrea de Serveis Socials.

Objectius
específics

Perfil
beneficiari

Criteris
valoració

•

Ajuts a necessitats bàsiques com l’alimentació, roba i calçat.

•

Ajuts a habitatge i subministraments com ara lloguers, hipoteques,
subministraments bàsics, petites reparacions necessàries per a
l’habitabilitat, entre altres.

•

Ajuts a evitar situacions de risc relacionades amb violència de
gènere, infants o gent gran.

del Persones físiques o nuclis familiars, que es trobin en situació de necessitat
seguint la valoració dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials de
l’ajuntament.
de Els criteris de valoració es determinaran en les bases que regiran la
concessió de l'ajut.

Roquetes, en la data de la seva signatura
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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