
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 

PROJECTES DE  SOLIDARITAT I ACCIÓ SOCIAL 
Ajuntament d’Arbúcies 

 

 

1 . Objecte de la normativa 

 

Aquesta convocatòria té per objecte la regulació amb caràcter participatiu de la concessió 

d’ajuts a les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGDS)  i altres entitats 

de caràcter social , complementant la normativa general per a la concessió de subvencions i ajuts 

municipals a Arbúcies. 

 

Les presents bases defineixen els procediments i criteris per a l’atorgament de subvencions 

anuals destinades a projectes de solidaritat, educació per a la ciutadania i acció social per part de 

l’ajuntament d’Arbúcies, amb l’objectiu de promoure la iniciativa social de les entitats sense ànim 

de lucre, i fomentar la coresponsabilitat en l’àmbit  social. 

 

 

2 .- Sol·licitants i conceptes subvencionables 

 

 

Podran beneficiar-se d’aquesta convocatòria els projectes promoguts a instància d’entitats o 

associacions (mai particulars) amb personalitat jurídica pròpia, que promoguin projectes amb 

garanties suficients per l’assoliment de les finalitats plantejades. 

 

L’ajuntament estudiarà i, si s’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 solidaritat, sensibilització i acció social. 

 

Cada entitat podrà presentar un màxim de 1 projecte, i pel que fa a les aportacions 

econòmiques, cap projecte rebrà una quantitat superior al 70 % del total de la partida destinada per a 

la convocatòria d’ajuts. 

 

Si és la primera vegada que es demana l’ajut, s’haurà d’estar com a requisit mínim inscrit en 

el registre d’entitats de l’ajuntament, però sempre que sigui possible, caldrà 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 

 

 L’objectiu de la convocatòria és la promoció de la solidaritat ciutadana, i incorpora les 

accions següents: 

 

• Projectes que treballin per a l’eradicació de l’exclusió social i accions que facilitin la integració 

social dels diferents col·lectius en risc.  

• El desenvolupament de la xarxa de les associacions i ONG solidàries d’Arbúcies, incloent-hi  

els col·lectius de persones d’origen estranger. 

• Accions que promoguin el foment del diàleg intercultural i la prevenció del racisme. 

• Accions formatives i de sensibilització en relació als països empobrits, en l’àmbit de l’educació 

per a la ciutadania i la convivència. 

• Actuacions que promoguin i afavoreixen polítiques d’igualtat. 



3 .- Documentació específica 

 

Les entitats que es vulguin acollir als ajuts objecte d’aquest 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 el següent 

contingut: 

 

3.1.- Informació sobre l’entitat organitzadora del projecte. 

3.2.- Breu definició del projecte 

3.3.- Objectius i resultats previstos 

3.4.- Activitats concretes a fer. 

3.5.- Persones responsables de la gestió del projecte. 

3.6.- Especificació de la temporalització del projecte. 

3.7.- Pressupost detallat del projecte.. 

3.8.- Mecanismes d’avaluació i seguiment del projecte. 

 

Nota.- L’inici dels projectes es durà a terme durant l’any. 

 

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. 

 

 

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: 5,5 punts 

 

A) Es prioritzaran els projectes impulsats per les entitats que treballen per la solidaritat i la 

sensibilització, atenent els següents criteris: 

 

 

Projecte impulsat i gestionat per entitats amb seu o representació a Arbúcies 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) 

0.5 punts 

Caràcter innovador de l’activitat presentada, amb cobertura de necessitats 

emergents o amb baix nivell d’atenció 

0.5 punts 

Puntuació màxima de l’apartat 1.5 punts 

 

 

 

 

 



B ) En relació a l’entitat, associació o ONG que presenta el projecte, es prendrà en consideració.  

 

 

Estar inscrit en el Registre d’entitats i associacions de la Generalitat                                  0.5 punts 

Un mínim de tres anys d’experiència de treball de l’entitat    0.5punts 

Coordinació i/o col·laboració amb altres entitats de les comarques gironines. 0.5 punts 

Participació i nombre  de voluntaris i socis. (més de 15) 0.5 punts 

Puntuació màxima de l’apartat 2 punts 

 

                               

 

b) En relació a la població destinatària en projectes adreçats a col·lectius amb dificultats socials,  i 

que optimitzin al màxim els recursos destinats, es valorarà: 

 

 

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

Complementarietat amb els plans i programes municipals existents. 0.25 punts 

Projecte adreçat a col·lectiu amb un nivell alt de risc d’exclusió social 0.25 punts 

La continuïtat en el temps del projecte o activitat 0.5 punts 

Nombre de destinataris finals de les activitats plantejades (superior a 50) 0.5 punts 

Puntuació màxima de l’apartat 2 punts 

                                                                                                               

:  

 

4.2 Presentació dels projectes 

 

Puntuació màxima de l’apartat: 1 punt 

 

La sessió de presentació de projectes, dintre d’una sessió especial del Consell Municipal de 

Solidaritat, permet que les entitats i institucions facin la presentació dels seus projectes i donin 

resposta a les qüestions plantejades pels altres membres i assistents. 

L’assistència serà oberta a qualsevol persona, i la valoració final, amb una puntuació entre 0 

i un màxim de 1 punt, anirà a càrrec d’una persona de cada grup polític amb representació 

municipal (amb un 70% d’assistència a les sessions de Consell Municipal de Solidaritat), el Regidor 

de Solidaritat i Cooperació, i un representant de cada Associació o ONG que presenti projecte. 

 

 

4.3 Informe tècnic sobre els projectes 

 

Puntuació màxima de l’apartat : 3,5 punts 

 

La comissió tècnica proposada per la regidoria i consensuada pels membres del Consell de 

Solidaritat, aportarà un informe tècnic d’avaluació sobre els projectes presentats, amb una puntuació 

màxima de 3,5 punts per projecte. 



En aquest informe no podran ser tinguts en compte aspectes relacionats amb els punts 

anteriors, i s’entrarà a valorar les característiques del projecte i/o les necessitats de l’entitat, 

considerant l’àmbit d’actuació o el col·lectiu amb dificultats a qui va adreçat.  

 

Es tindrà també en compte la qualitat de la formulació i el disseny del projecte presentat, i es 

valorarà l’eficiència i viabilitat (tècnica i econòmica) de la intervenció plantejada en el projecte, per 

tal de donar resposta a les necessitats detectades. 

 

Finalment es valoraran factors com ara l’antiguitat, l’especialització, l’estructura,  la 

capacitat de gestió i d’avaluació de l’entitat o del col·lectiu que representa el projecte d’actuació, 

l’interès públic del projecte i la implicació de l’entitat en la vida comunitària del municipi. 

 

 

5 .- Altres especificacions 

 

     5.1.- La puntuació mínima que haurà de tenir un projecte per poder obtenir subvenció és de 4 

punts sobre 10 (40%). D’aquests, 0.5 han de provenir de la valoració del Consell i 0.5 de l’informe 

tècnic, com a mínim. 

     5.2.- Les entitats hauran d’haver justificat completament els projectes subvencionats en 

convocatòries anteriors abans de rebre l’ingrés de la següent subvenció aprovada. En el cas de no 

haver justificat de manera adequada la subvenció rebuda, amb justificació de les despeses i 

presentació d’una memòria descriptiva de les accions realitzades, el projecte presentat quedarà 

automàticament rebutjat de la convocatòria. 

     5.3.- L’entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que faci en 

l’execució del projecte respecte a la sol·licitud presentada. 

     5.4.- 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%. 

     5.5.- 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 extreta.   

     5.6.- Les entitats hauran de presentar certificat oficial conforme es troben al corrent de 

pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social. L’esmentat document pot ser substituït per una 

declaració responsable on es reculli aquesta condició, signada pel president de l’associació/ONG.

  

En el cas de que la quantitat atorgada sigui superior a la sol·licitada, el restant es distribuirà entre el 

conjunt de projectes atenent a les puntuacions obtingudes, a no ser que el consell decideixi per 

consens una altra destinació 

 

 

6.- Convocatòria i termini de presentació 

 

La convocatòria tindrà caràcter anual i la sol·licitud, fitxa tècnica i projectes s’hauran de 

presentar abans del 30 d’abril. 

La resolució final de les subvencions atorgades estaran vinculades a l’aprovació del pressupost 

municipal anual. 

 

 

 

 

 

 



SOL·LICITUD PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A  

PROJECTES DE  SOLIDARITAT  I  ACCIÓ SOCIAL 
 

FITXA TÈCNICA: 

 

Títol del projecte: 

 

Entitat que presenta el projecte 

         Nom: 

 

         NIF: 

 

Persona responsable     

         Nom: 

 

         Telèfon: 

 

Temporalització: 

         Data prevista de començament 

 

         Data prevista de finalització 

 

Finançament  

         Total: 

 

         Subvenció sol·licitada: 

 

 

Descripció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius: 

 

 

         

 

 

 

 

 

Nombre de beneficiaris: 

        Directes: 

        Indirectes: 

 


