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BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL- Ajuntament d’Arbúcies 

 

1. OBJECTE: 

Regular d’acord amb les Bases aprovades del Ple de L’ajuntament d’Arbúcies l’atorgament de subvencions 

destinades a finançar projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, impulsats per 

entitats sense ànim de lucre. 

Concretament, s’adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a: 

- La promoció del respecte i l’equitat entre persones, que permetin avançar cap una implementació 

efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la cultura de la pau 

- La promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental de desenvolupament 

- La promoció dels sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra, especialment 

aquells que incideixen en persones amb drets vulnerats. 

Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament 

sociocultural de les zones en què s’ubiquen les actuacions, especialment, referides a: 

- Dret a l’alimentació, l’aigua i la salut 

- Dret a l’educació 

- Dret a la participació en la vida social i cultural de la comunitat 

- Dret a l’habitatge digne i el sanejament. 

 

 

2. SOL·LICITANTS I CONCEPTES SUBVENCIONABLES 

 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència 

competitiva. 

L’Ajuntament estudiarà i, si escau, concedirà els ajuts i les subvencions que consideri adients a tots aquells 

projectes presentats per entitats i associacions, sense ànim de lucre, en allò que fa referència als projectes 

de cooperació, solidaritat, sensibilització i drets de les persones. 

Els projectes han d’estar promoguts a instància de contraparts (socis locals) de grups o associacions (mai 

particulars), amb personalitat jurídica pròpia, que ofereixen garanties suficients en relació a l’assoliment de 

les finalitats plantejades. 

Com a mínim el 80% del pressupost total recaurà en els projectes que treballin amb pobles agermanats amb 

el municipi.. Quant la disponibilitat pressupostària ho permeti, es reservarà  un petit percentatge, acordat 

pel Consell Municipal de Solidaritat, per campanyes d’emergència o d’ajut humanitari. 
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Si és la primera vegada que es demana l’ajut, s’haurà de presentar per part de l’entitat una fotocòpia dels 

estatuts, la inscripció registral, una fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal, l’acreditació conforme la 

persona que signa la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat i el seu DNI/NIE. 

 

3. DOCUMENTACIÓ ESPECIFÍCA 

Les entitats que es vulguin acollir als ajuts objecte d’aquesta normativa, hauran de presentar la 

documentació assenyalada a l’article 19 de la Normativa General per a la Concessió de Subvencions i Ajuts 

Municipals. 

Els projectes que acompanyin la sol·licitud han de tenir del següent contingut: 

3.1. Informació sobre l’entitat organitzadora del projecte 

3.2. Breu definició el projecte 

3.3. Diagnòstic de la realitat econòmica i social 

3.4. Objectius i resultats previstos 

3.5. Localització 

3.6. Activitats concretes a fer 

3.7. Persones responsables de la gestió del projecte 

3.8. Especificació de la temporalització del projecte 

3.9. Pressupost detallat del projecte i altres recursos de finançament.1 

3.10. Informacions sobre la contrapart local responsable del projecte 

3.11. Compromís, per escrit, de no dissoldre l’agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el projecte 

3.12. Mecanisme d’avaluació i seguiment del desenvolupament del projecte 

 

 

4. PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I PRESSUPOST 

L’adjudicació es basarà en criteris tècnics, amb un barem màxim de puntuació de 10 punts per projecte, 

distribuïts de la següent manera: 

4.1. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ I BAREMACIÓ: 

Puntuació màxima d’aquest apartat: 5 punts 

a) Projectes que parteixen de les necessitats exposades per la població destinatària i que optimitzin al màxim 

els recursos destinats. 

- Si els implica directament en l’execució i posterior continuïtat del projecte ................................. 0.5 punts 

- Si és un projecte de codesenvolupament  ....................................................................................................... 0.5 punts 

- Si garanteix l’autosostenibilitat  .......................................................................................................................... 0.5 punts 

- L’entitat mobilitza altres recursos pel finançament del projecte, al 50%  ....................................... 0.5 punts 

 

 
1 En el cas de projectes cofinançats, s’haurà d’especificar la quantia de les subvencions sol·licitades 
o atorgades per altres administracions públiques o fundacions. 
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Puntuació màxima de l’apartat: 2 punts 

b) Es prioritzaran els projectes impulsats per les entitats que treballen per la solidaritat internacional i el 

desenvolupament, atenent el següents criteris: 

- Projecte impulsat i gestionat per ONGD amb seu o representació a Arbúcies ................................................. 2 punts 

- Projectes a desenvolupar en municipis agermanats amb el municipi  ........................................................     0.5 punts 

- L’assistència a un 70% de les sessions ordinàries del Consell Municipal de Solidaritat (a partir de l’aprovació 

de les bases)  ........................................................................................................................................................................... 0.25 punts 

Puntuació màxima de l’apartat: 2.75 punts 

c) Projectes que continguin activitats d’informació i sensibilització en relació a l’activitat: 

- Prèvies a l’execució  del projecte a  ............................................................................................................................... 0.25 punts 

- A la finalització del projecte .............................................................................................................................................0.25 punts 

Puntuació màxima de l’apartat: 0.5 punts 

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 

Puntuació màxima de l’apartat: 1 punt 

La sessió de presentació de projectes, oberta als representants dels les ONGD participants i dels grups 

polítics municipals, convocada amb caràcter especial des del Consell Municipal de Solidaritat, permet que 

les entitats que han sol·licitat una subvenció, facin una presentació dels seus projectes i donin resposta a les 

qüestions plantejades per qualsevol dels altres assistents, i de manera més específica als membres de la 

comissió avaluadora. 

4.2. INFORME TÈCNIC SOBRE ELS PROJECTES 

Puntuació màxima de l’apartat: 3.5 punts 

Una vegada finalitzada la presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora, integrada per tres persones 

amb experiència i coneixements relatius a la cooperació internacional, i designats de manera consensuada  

entre el Consell municipal de Solidaritat i la Regidoria, valoraran de manera imparcial i amb criteris 

objectius els diferents projectes presentats, aportant un informe tècnic amb una puntuació màxima de 3.5 

punt per projecte.  Posteriorment, la comissió avaluadora plantejarà a l’òrgan competent l’aprovació de 

l’acord corresponent amb les subvencions atorgades. 

En aquest informe,  s’entrarà a valorar aspectes com:  continguts, els beneficiaris de l’acció, l’experiència i 

capacitat de gestió de l’entitat, el diagnòstic previ, el grau d’implicació i participació de la població 

beneficiaria, la capacitat de cofinançament i la viabilitat del projecte. 

4.2.1. Justificants i memòries d’avaluació 

Puntuació 0.5 punts 

Es verificarà i valorarà la qualitat i idoneïtat de les justificacions econòmiques i els informes finals del darrer 

projecte subvencionat amb anterioritat a l’actual convocatòria, que s’hauran d’entregar dins del termini que 

decideixi el consell. 
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5. ALTRES ESPECIFICACIONS 

 
5.1. La puntuació mínima que haurà de tenir un projecte és de 5 punts sobre 10 (50%).  

5.2. L’entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que faci en l’execució del projecte 

respecte a la sol·licitud presentada. 

5.3. Com a màxim, es podrà imputar un 5% dels recursos rebuts de l’Ajuntament com a despeses 

administratives, de gestió o de promoció del projecte. Excepcionalment i d’acord amb el Consell s’hi podrà 

imputar fins a un 10%. 

5.4. La puntuació final després de la baremació i les diferents valoracions, serviran per adjudicar el tant per cent 

de pressupost que li tocarà a cada projecte. Les subvencions que es rebran seran directament proporcionals 

a la puntuació obtinguda.  

 

6. CONVOCATÒRIA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ i RESOLUCIÓ 

6.1 Convocatòria i presentació de projectes 

La convocatòria tindrà caràcter anual i la sol·licitud, que inclou una fitxa tècnica i el projecte s’haurà de 

presentar abans del 30 d’abril. La presentació de les sol·licituds es farà  mitjançant el registre d’entrada a 

l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament d’Arbúcies.  

Cada entitat podrà presentar un màxim d’1 projecte. 

6.2 Resolució 

La proposta de resolució de concessió o denegació, que tindrà que ser motivada d’acord amb els criteris de 

valoració de les sol·licituds, s’adoptarà per la Junta de Govern Local en el termini màxim de 3 mesos des de 

la presentació dels projectes. 

La resolució final de les subvencions atorgades restarà vinculada a l’aprovació del pressupost municipal 

anual. 

6.3 Justificació 

L’inici dels projectes es durà a terme durant l’any de la convocatòria i l’entitat haurà d’acreditar la realització 

de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, presentant la justificació abans de la data d’inici 

de la següent convocatòria. 

Les entitats participants hauran d’acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la 

subvenció, presentant la justificació corresponent abans de la data d’inici de la següent convocatòria.  

Hauran de presentar un informe final d’avaluació i el compte justificatiu a nivell econòmic, registrant la 

documentació a l’OAC de l’Ajuntament d’Arbúcies. Aquest és un requisit imprescindible per optar a la 

convocatòria de l’any en curs. 

Tots aquests terminis podran ser modificats, sempre de forma justificada, i quan es donin determinades 

circumstàncies, per decisió consensuada del Consell Municipal de Solidaritat. 


