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Núm. 127
AJUNTAMENT DE ROSES
Intervenció
Anunci de correcció d’errades de les bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals per a l’any 2012
Havent detectat errades a la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions municipals en el marc de les bases d’execució del present pressupost, publicat al BOP de Girona núm. 249, de 31
de desembre de 2011, i atès que la publicació presenta diversos errors, es publica de nou el text de forma íntegra:
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS
1- Disposicions generals
Aquest apartat té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament de Roses a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).
Les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Roses tenen caràcter anual, voluntari i eventual. Podran ser revocades o
reduïdes en futures convocatòries, no generaran cap dret i no es podran al·legar com a precedent.
2- Concepte de subvenció
Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat per l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades,
sempre que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d’una
determinada finalitat d’utilitat pública o interès social.
3- Pla estratègic
Als efectes d’allò establert en la LGS, s’assenyala que el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Roses per l’any 2012
és el següent:
Línies específiques

Import màxim

Aplicació
pressupostària

Procediment concessió

Estació nàutica

75.000

70 4320 48500

Directe

Transpir

5.400

70 4320 48501

Directe

Associació de
comerciants de Roses

16.200

71 4310 48500

Directe

Roses posa’t guapa

50.000

50 1520 48800

Concurrència competitiva
(Ple Ajuntament)

Protecció dels animals

Associació amics dels
animals de Roses

3.600

52 1720 48500

Directe

Millorar la informació local

Televisió local de Roses

32.500

10 9130 47000

Directe

10.000

61 2320 48800

Concurrència competitiva
(programa 1)

Casal nens disminuïts

20.000

61 2320 48801

Concurrència competitiva
(programa 2)

Fundació Roses contra el
càncer

11.000

61 2320 48500

Directe

Creu Roja de Roses

7.000

61 2320 48501

Directe

Casal del Pescador

6.300

61 2320 48502

Directe

Associació d’Avis de
Roses

6.300

61 2320 48503

Directe

Objectiu estratègic

Dinamització
econòmica i turística

Entitats àmbit social

Reduir desigualtats socials

FADIR

25.000

61 2320 48504

Directe

Ajuts al transport

6.500

61 2320 48505

Directe

Prestacions d’urgència
social

55.000

61 2320 48000

Directe

Fons català al
desenvolupament

6.000

61 2320 49000

Directe
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Objectiu estratègic

Línies específiques

Import màxim

Aplicació
pressupostària

Procediment concessió

Premis activitats
culturals

1.000

40 3340 48100

Concurrència competitiva
(Alcaldia)

Associació Viumúsica

4.000

40 3340 48500

Directe

Festival Sons del món

30.000

40 3340 48501

Directe

Modiband Cineciutadella

10.000

40 3340 48502

Directe

Associació cultural
Optimist

4.500

40 3340 48503

Directe

Grup de Teatre de Roses

12.000

40 3340 48504

Directe

Beca recerca cultural
(UdG)

7.900

40 3340 48505

Directe

Foment d’activitats culturals
i de recerca

Foment d’activitats culturals
i de recerca

Foment d’activitats
educatives

Foment d’activitats de
l’àmbit de Festes, joventut i
esports

Festival Blues

30.000

40 3340 48506

Directe

Post-grau patr.cultural
(UAB)

8.000

40 3340 48507

Directe

Bisbat de Girona

3.600

40 3340 48900

Directe

Ajuts de caràcter
extraordinari

10.000

10 3340 48500

Directe

Premis activitats
ensenyament

1.000

60 3290 48100

Concurrència competitiva
(Alcaldia)

Activitats centres
escolars

44.000

60 3290 48500

Directe

Activitats AMPA’S

7.000

60 3290 48501

Directe

Activitats instituts
educ. secundària

5.000

60 3290 48502

Directe

Ajuts llibres escolars

182.000

60 3290 48503

Directe

Premis activitats festes

8.000

63 3380 48100

Concurrència competitiva
(Alcaldia)

Activitats Festes i
joventut

20.700

63 3380 48800

Concurrència competitiva
(programa 3)

Associació rosinca de
festes

8.000

63 3380 48500

Directe

Associació carnaval de
Roses

18.000

63 3380 48501

Directe

Festa andalusa

21.600

63 3380 48502

Directe

Activitats esportives

16.000

62 3430 48800

Concurrència competitiva
(programa 4)

Activitats esportives –
esportistes individuals

9.000

62 3430 48801

Concurrència competitiva
(programa 5)

Entitats – competicions
esportives

90.000

62 3430 48802

Concurrència competitiva
(programa 6)

Volta ciclista Empordà

6.300

62 3430 48501

Directe

4. Procediments de concessió
El procediment de concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. Al punt 21 d’aquestes
Bases s’estableixen els requisits i criteris de valoració específica per a 6 programes de subvencions a concedir mitjançant el
procediment de concurrència competitiva. La resta de bases s’aprovaran per l’alcaldia o per Ple de l’Ajuntament, segons el
que es preveu al punt anterior.
Aquest procediment es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb l’objectiu d’establir una
prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en les bases reguladores i en la convocatòria, i
l’adjudicació, dins del crèdit disponible, a favor d’aquelles que hagin obtingut major valoració.
Les subvencions podran atorgar-se directament en els casos següents:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de l’Ajuntament.
b) Quan l’atorgament o la seva quantia vingui imposada per una norma de rang legal.
c) L
 es que pel seu caràcter personalíssim facin impròpia la realització de concurs per tractar-se de l'única entitat de la població
que, de facto, pugui portar a terme l’activitat subvencionable o bé perquè l’activitat per la qual es demana la subvenció no
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estigui compresa en cap de les activitats definides a les diferents bases de convocatòries per procediments de concurrència
competitiva.
d) Quan les subvencions no ultrapassin la quantitat de 2.000 € per sol.licitant i any.
e) Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en les que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari,
o altres degudament justificades per l’àrea gestora que dificultin la seva convocatòria pública
El conveni serà l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament.
5. Sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament (www.roses.cat), en el
registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La presentació de les sol.licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases. Així mateix, la presentació de la sol.licitud
porta implícita l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries
directament de l’Administració tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona
sol.licitant.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
a) DNI del signant de la sol.licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació
b) En el cas de persones jurídiques s'haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits
en el registre corresponent
c) En el cas d’associacions ciutadanes, només caldrà fer referència a la inscripció en el registre municipal d’associacions de
l’Ajuntament de Roses, sempre que les dades que hi constin siguin actualitzades
d) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades
e) Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social
f) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de
l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts per l’Ajuntament
g) La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts per a l'avaluació de les sol·licituds, d'acord
amb els models normalitzat disponible a la web de l'Ajuntament. (www.roses.cat). No es valoraran els mèrits que no es
presentin en aquests models normalitzats
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no
presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut
més de cinc anys des de la seva presentació.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la informació, s’emplaçarà al
sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho
fa així, es tindrà per desistit de la seva sol·licitud.
No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que tinguin pendents de justificació subvencions concedides
anteriorment.
6. Instrucció del procediment
La instrucció del procediment correspondrà a l’àrea gestora. Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les actuacions que estimi
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, així com l’anàlisi prèvia de les sol.licituds d’acord
amb els criteris establerts a les bases específiques.
L’òrgan competent ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des de la data final de presentació
de sol·licituds. La resolució s’ha de notificar a les entitats beneficiàries de manera individualitzada en el termini màxim de deu
dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per a entendre desestimada per
silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
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En el cas de subvencions a concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les peticions que reuneixin
tots els requisits seran avaluades per la comissió qualificadora, la qual aixecarà acta i formularà una proposta de resolució
provisional. Segons l’acord plenari de data 25 de juliol de 2011 les funcions de comissió qualificadora de subvencions es
realitzaran per la mesa de contractació permanent.
7. Competència
Correspondrà a la Junta de Govern la resolució de l’atorgament de subvencions pel procediment de concurrència competitiva
i aquelles altres subvencions d’import superior a 3.000 €.
8. Quantia de les subvencions
L’import de la subvenció no superarà, com a regla general, el 50% del pressupost presentat. L’import no subvencionat queda
a càrrec del sol.licitant, ja sigui directament o per cofinançament de tercers.
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres administracions o ens públics o
privats, sempre i quan no se superi el cost del projecte subvencionat.
9. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, a les prescripcions establertes en les bases específiques i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost
de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
No seran objecte de subvenció les activitats amb caràcter lucratiu, ni les despeses destinades a inversions.
10. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
11. J ustificació
Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora que l’import de la subvenció s’ha
destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió.
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del projecte subvencionat i no exclusivament sobre la quantitat
subvencionada per l’Ajuntament. Per tant, sempre s’haurà de presentar la totalitat dels justificants de despesa relatius a
l’activitat subvencionada, encara que la quantitat subvencionada sigui menor.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts
imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament
(www.roses.cat) i que estarà integrat per:
a) L
 a memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva
procedència.
c) L
 a relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures originals d’aquestes despeses.
d) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves
obligacions socials.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, l’àrea responsable requerirà al beneficiari per corregir-la o
completar-la en el termini màxim de 10 dies.
Els originals es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat. A les despeses de l’activitat, es podrà imputar fins a un 13% del total
de despeses presentades en concepte de costos indirectes, sense necessitat de justificació addicional.
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Com a norma general, les subvencions concedides s’hauran de justificar en el termini de tres mesos, comptats a partir de la
data de finalització del projecte o activitat subvencionada:
12. Reconeixement
A la vista de la documentació presentada, l’àrea gestora comprovarà l’adequada justificació de la subvenció, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la subvenció, emetent l’informe corresponent. En el cas
que aquest informe sigui desfavorable, es proposarà al perceptor la seva subsanació i, si això no és possible, la revocació total
o parcial de la subvenció concedida. Amb aquesta finalitat, es podran demanar tots els documents justificatius que calguin
per comprovar l’aplicació de la subvenció.
Les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de concessió a efectes de reconeixement de les
quantitats justificades. Si el cost de l’activitat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial. En
canvi, si la justificació és inferior a la quantitat establerta com a despesa subvencionable, s’haurà de reduir proporcionalment
l’import de la subvenció en la quantia que resulti d’aplicar el percentatge establert en la resolució d’atorgament.
Les actuacions relatives a la justificació de la subvenció, conjuntament amb l’expedient, es remetran a la intervenció municipal
per a la seva fiscalització. Un cop emès l’informe d’intervenció, s’efectuarà l’oportuna resolució per l’alcalde-president.
Es podrà unificar en un sol acte la concessió i el reconeixement de la despesa, sempre que juntament amb la documentació
de sol·licitud es presenti la documentació establerta per a la seva justificació.
13. Pagament
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'ha d'efectuar una vegada s’hagi justificat pel beneficiari la realització
de l’activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article anterior.
El pagament anticipat de la subvenció abans de la justificació només es podrà efectuar en casos extraordinaris que s'han
d'explicitar en les bases específiques o en l'acte de concessió. En aquest cas, es podran exigir garanties als perceptors, per
assegurar que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, s’efectuarà la compensació del pagament de la subvenció
amb els deutes líquids i vençuts.
14. Reformulació
El beneficiari d’una subvenció podrà, per raons justificades, sol·licitar la reformulació de les subvencions concedides. La nova
subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, els criteris de
valoració i la resta de requisits establerts.
15. Revocació i reintegrament
En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris es procedirà a la revocació i s’hi s’escau al reintegrament de
la subvenció en les condicions establertes a la normativa que regula les subvencions públiques.
16. Publicitat de les subvencions concedides
Amb periodicitat trimestral, les àrees gestores han de publicar en el tauler d’anuncis i en el BOPG un extracte de totes les
subvencions concedides amb expressió de la seva convocatòria, el programa i crèdit pressupostari, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció.
17. Obligacions del beneficiari
Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i, específicament, les següents:
a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.
b) Justificar la realització de l’activitat davant l’Ajuntament de Roses en els termes previstos
c) S
 otmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Ajuntament i a les de control financer que corresponguin
a la intervenció general de l’Ajuntament, a la Sindicatura de comptes o a d’altres òrgans competents.
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d) C
 omunicar a l’Ajuntament l’import total de les subvencions rebudes, així com la resta d’ingressos que financin les activitats
subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, que garanteixin l’adequat exercici de les facultats d’inspecció i
control.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, que puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Roses en qualsevol actuació de difusió i publicitat de
l’activitat subvencionada.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
18. Ajuts destinats al Tercer món
La justificació de l’aplicació dels ajuts i subvencions destinats al Tercer món es formalitzarà preferentment mitjançant l’informe
o memòria de la gestió o activitat realitzada subscrita per l’ONG o entitat que canalitzi el fons al seu destí final.
19. Prestacions d’urgència social
Correspondrà al departament de benestar social la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes per atendre prestacions
d’urgència social de persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social. Aquests expedients incorporaran necessàriament l’informe des
responsable de serveis socials.
Amb caràcter general, l’atorgament d’aquests ajuts no podrà superar l’import de 900 € per persona i any.
20. Control financer de les subvencions
En compliment de la normativa de control financer fixada en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la
Junta de govern local aprovarà el pla d’auditories de les subvencions concedides per l’Ajuntament.
21. Bases específiques dels procediments de concurrència competitiva
1. Subvencions a entitats i associacions de l’àmbit social
a) Objecte de la subvenció
Promoure la integració social de determinats col·lectius (discapacitats, col·lectiu de dones, immigrants...)
b) Despeses subvencionables
Es podran subvencionar les despeses derivades de les activitats i del funcionament ordinari de les entitats, així com
l’organització d’activitats o projectes extraordinaris que es presentin de forma puntual, corresponents a 2012.
c) T
 ermini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les entitats o associacions sense ànim
de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses o que desenvolupin activitats en benefici dels seus
residents la funció principal de les quals sigui la promoció de la integració social de determinats col·lectius (discapacitats,
col·lectiu de dones, immigrants, col.lectius marginats...) i en promouen l’associacionisme i fomenten la millora de la seva
qualitat de vida i el seu benestar
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran
obtenir una subvenció dins de la present convocatòria pel mateix concepte que el subvencionat a l’esmentada subvenció
nominativa.
e) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61 2320 48800.
S’estableix un import màxim de 3.000 € per entitat.
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f) C
 riteris de valoració
1. Experiència de l’entitat en l’organització d’activitats per a la qual sol.licita la subvenció, fins a 30 punts.
2. Capacitat tècnica i de gestió del projecte (es valorarà l’estructura i organització de l’entitat, els recursos propis, la capacitat
per aconseguir altres fonts de finançament, el percentatge de finançament presentat...), fins a 30 punts.
3. La qualitat i claredat del projecte presentat, fins a 15 punts.
4. El nombre de destinataris i/o beneficiaris previstos al projecte, fins a 15 punts.
5. L’adequació del projecte a l’objectiu estratègic de reducció de les desigualtats socials entre la població i d’enfortiment del
teixit social de Roses, fins a 10 punts
g) Òrgan instructor
Departament de Benestar social
2. S
 ubvencions a entitats i associacions de l’àmbit social per a la realització d’un casal d’estiu per a nens i nenes amb
discapacitat
a) Objecte de la subvenció
Promoure la realització d’un casal d’estiu per a nens i nenes amb discapacitat
b) Despeses subvencionables
Es podran subvencionar les despeses derivades de les activitats i del funcionament ordinari del casal d’estiu corresponents
a 2012.
c) T
 ermini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les entitats o associacions sense ànim
de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses o que desenvolupin activitats en benefici dels seus
residents que promoguin un casal d’estiu per a nens i nenes amb discapacitat
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran
obtenir una subvenció dins de la present convocatòria pel mateix concepte que el subvencionat a l’esmentada subvenció
nominativa.
e) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 20.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 61 2320 48801.
S’estableix un import màxim de 20.000 € per entitat.
f) C
 riteris de valoració
1. Experiència de l’entitat en l’organització d’activitats per a la qual sol.licita la subvenció, fins a 30 punts.
2. Capacitat tècnica i de gestió del projecte (es valorarà l’estructura i organització de l’entitat, els recursos propis, la capacitat
per aconseguir altres fonts de finançament, el percentatge de finançament presentat...), fins a 30 punts.
3. La qualitat i claredat del projecte presentat, fins a 20 punts.
4. El nombre de destinataris i/o beneficiaris previstos al projecte, fins a 20 punts.
g) Òrgan instructor
Departament de Benestar social
3. Subvencions a entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de Festes i joventut
a) Objecte de la subvenció
Donar suport a les entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de Festes i joventut que siguin d’utilitat i interès
social pel municipi.
b) Despeses subvencionables
Es podran subvencionar les despeses derivades de les activitats i del funcionament ordinari de les entitats, així com
l’organització d’activitats o projectes extraordinaris que es presentin de forma puntual, realitzades des de l’1 de novembre de
2011 fins al 31 d’octubre de 2012.
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c) T
 ermini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les entitats o associacions sense ànim de
lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses, així com les persones físiques empadronades al municipi
de Roses.
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran
obtenir una subvenció dins de la present convocatòria.
e) Quantia de les subvencions
La quantitat màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 20.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 63 3380
48800.
S’estableix un import màxim de 6.000 € per entitat.
f) C
 riteris de valoració
1. El programa d’activitats proposat. Es valoraran la importància, la qualitat, la realització d’activitats innovadores o que no
estiguin cobertes per l’administració local, els impactes i l’interès del projecte pel municipi. Fins a 40 punts.
2. El pla de finançament i qualitat de la gestió. Es valorarà l’estructura de l’entitat i la viabilitat del projecte (recursos propis,
percentatge demanat, altres recursos). Fins a 20 punts.
3. La trajectòria de l’associació. Es valoraran la base social, la capacitat de convocatòria, la participació en les activitats del
municipi, la integració de ciutadans nouvinguts i la generació d’una dinàmica de continuïtat. Fins a 20 punts.
4. L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular del projecte. Fins a 10 punts.
5. La promoció de la cooperació entre associacions amb voluntat d’optimitzar esforços i recursos. Fins a 5 punts.
6. L’ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a subvencionar. Fins a 5 punts.
g) Òrgan instructor
Departament de Cultura i Festes
4. Subvencions a entitats que realitzin o organitzin activitats en matèria esportiva
a) Objecte de la subvenció
Fomentar l’organització d’activitats ordinàries o extraordinàries en matèria esportiva.
b) Despeses subvencionables
Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades de les següents activitats:
1. Les activitats esportives que es realitzin de forma puntual (Jornades, campionats, tornetjos, etc..) en las que participin les
entitats o que siguin organitzades per elles mateixes durant l’exercici 2012 o la temporada 2011-2012.
2. Les activitats de formació esportiva en las que participin les entitats o que siguin organitzades per elles mateixes durant
l’exercici 2012 (o temporada 2011-2012).
c) Termini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les entitats o associacions sense ànim
de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses que tinguin com a finalitat la pràctica d’activitats
esportives i que tinguin prevista l’organització d’alguna activitat esportiva.
Les entitats que vulguin participar en aquest programa hauran d’acreditar estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions
i en el Registre oficial d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport o en el Registre d’Associacions de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el corresponent certificat. Si ja han presentat aquesta documentació a alguna convocatòria anterior,
només caldrà esmentar a quina convocatòria ha estat.
Les entitats i associacions que siguin beneficiares d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran
obtenir una subvenció dins de la present convocatòria.
Les entitats i associacions que es presentin al programa de subvencions núm 6 no podran obtenir una subvenció dins de la
present convocatòria.
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e) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 16.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 3430 48800.
S’estableix un import màxim de 4.000 € per entitat.
f)
1.
2.
3.
4.

 riteris de valoració
C
El grau d’interès municipal de l’activitat a realitzar, fins a 60 punts
El projecte i estructura de l’entitat, fins a 20 punts
La utilització d’instal·lacions pròpies i/o privades, fins a 10 punts
La col·laboració no lucrativa amb altres entitats i activitats municipals, fins a 10 punts

g) Òrgan instructor:
Departament d’Esports i joventut
5. Ajuts pels esportistes individuals de Roses que participin en competicions esportives oficials
a) Objecte de la subvenció
Donar suport als esportistes individuals de Roses que participin en competicions esportives oficials.
b) Despeses subvencionables
Es podran subvencionar les despeses derivades de la participació en competicions esportives oficials, corresponents a 2012.
c) T
 ermini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les persones físiques empadronades al
municipi de Roses i que compleixin els següents requisits mínims:
1. Haver estat seleccionats per a la federació catalana corresponent, en alguna de les tres últimes temporades esportives, per
participar en proves estatals i/o internacionals, o bé
2. Estar en possessió del títol de campió o sots-campió autonòmic de la categoria que li correspongui dins de la seva
modalitat esportiva
3. Estar censat a Roses (temps mínim de residència 3 anys). Es comprovarà d’ofici
4. Disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la Federació de la corresponent modalitat. En el cas de Federacions
en les que la tramitació sigui per any natural, es disposarà la corresponent a l’any 2012
5. No estar inhabilitat o tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge
6. No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional o similar
7. En el cas de menors d’edat serà necessari l’oportú consentiment patern, matern o tutor legal
Els esportistes que siguin beneficiaris d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran obtenir una
subvenció dins de la present convocatòria.
e) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 9.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 3430 48801.
S’estableix un import màxim de 2.500 € per beneficiari.
f) C
 riteris de valoració
1. El nivell de l’activitat o competició (Medallista o participant en Campionats del Món, Europa, Espanya, Catalunya,...), fins
a 30 punts
2. L’etapa o fase esportiva del sol.licitant (formació, desenvolupament o consolidació), fins a 30 punts
3. L’historial o currículum esportiu, fins a 15 punts
4. El programa de desplaçaments oficials i obligatoris, fins a 15 punts
5. Les despeses en material técnic-esportiu, fins a 10 punts
g) Òrgan instructor:
Departament d’Esports i joventut
6. S
 ubvencions per a entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives
federades.
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a) Objecte de la subvenció
Fomentar la promoció i la formació de l’esport de base i categories inferiors participant en competicions esportives federades.
b) Despeses subvencionables
Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades de les següents activitats:
a) Les competicions esportives oficials (temporada esportiva) on participin les entitats i les diferents modalitats esportives
en què hi participin durant l’exercici 2012 o la temporada 2011-2012
b) Les activitats esportives extraordinàries, incloses les de formació esportiva, que es realitzin de forma puntual (jornades,
tornetjos, etc...) en les que participin les entitats o que siguin organitzades per elles mateixes durant l’exercici 2012 o
temporada 2011-2012
c) T
 ermini de presentació de sol.licituds
El termini de presentació de sol.licituds serà des del 16 de gener fins al 30 de març de l’exercici 2012.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les entitats o associacions sense ànim de
lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses que tinguin com a finalitat la pràctica de les següents
modalitats esportives: futbol, futbol sala, futbol-platja, bàsquet, voleibol, handbol, hoquei, rugby o altres esports que participin
en competicions esportives federades.
Les entitats que vulguin participar en aquest programa hauran d’acreditar estar inscrites en el Registre municipal d’associacions
i en el Registre oficial d’entitats esportives del Consell català de l’esport o en el Registre d’associacions de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el corresponent certificat. Si ja han presentat aquesta documentació a alguna convocatòria anterior,
només caldrà esmentar a quina convocatòria ha estat.
Les entitats i associacions que siguin beneficiàries d’una subvenció nominativa inclosa en el pressupost de 2012, no podran
obtenir una subvenció dins de la present convocatòria.
e) Quantia de les subvencions
La quantia total d’aquest programa de subvencions és de 90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 62 3430 48802.
S’estableix un import màxim de 25.000 € per entitat
f)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 riteris de valoració
C
El projecte i estructura de l’entitat, fins a 20 punts
El grau d’interès municipal de l’activitat a realitzar, fins a 20 punts
El nombre de llicències federatives de l’entitat, fins a 15 punts
La promoció de categories inferiors i de base, fins a 15 punts
Els tècnics esportius titulats, fins a 10 punts
Les despeses derivades dels desplaçaments oficials dels equips en transport col.lectiu, fins a 10 punts
La col·laboració amb altres entitats i activitats municipals, fins a 10 punts

g) Pagament
Un cop concedida la subvenció es podrà realitzar un pagament avançat de fins al 60% amb la presentació dels justificants
corresponents. El 40% restant es farà un cop justificada la subvenció. La manca de justificació comportarà l’exigència del
reintegrament de les quantitats percebudes d’acord amb l’article 36 i següents de la Llei general de subvencions.
h) Òrgan instructor:
Departament d’Esports i joventut
Roses, 2 de gener de 2012
Carles Pàramo i Ponsetí
Alcalde
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