BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS A PROJECTES DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
CONSIDERACIÓ PRÈVIA
Aquestes bases desenvolupen la normativa d’atorgament general de subvencions
municipals en matèria de cooperació i solidaritat que serà d’aplicació en tot allò que
s’hi especifiqui.
PREÀMBUL I INTRODUCCIÓ
L'objectiu al qual es destinaran part dels recursos previstos en els pressupostos
municipals anuals per a la solidaritat i la cooperació internacional amb el tercer món és
contribuir a la lluita contra la pobresa i les seves causes estructurals per mitjà d'un
desenvolupament humà, amb la finalitat de satisfer les necessitats bàsiques
d'aliments, habitatge, treball, educació i salut, i de gaudir de la pròpia cultura, sobre la
base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució a una millora del medi
ambient de les comunitats receptores.
La cooperació ha de basar-se en el respecte a la diferència i ha de promoure el
desenvolupament de les economies populars, des de les pròpies comunitats i des de
les pròpies experiències, i també el de la història i la realitat sociocultural de cada
poble, i també ha de contribuir a un desenvolupament autosostingut i no a la
dependència econòmica dels receptors.
La cooperació ha de promoure el dret a la llibertat, a la igualtat entre dones i homes i,
en general, als drets humans. Els projectes de cooperació d'àmbit local s'adreçaran de
manera prioritària a realitats locals similars per tal de contribuir a afermar la
democràcia i l'autonomia local. En aquells països on es violen sistemàticament els
drets humans bàsics, la cooperació ha d'estar organitzada i canalitzada a través de la
societat civil.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, i
la Comissió de Solidaritat de la Bisbal donen suport a projectes de cooperació amb els
països en vies de desenvolupament impulsats per ONG i entitats del municipi.
OBJECTE
Atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat i cooperació al
desenvolupament que tinguin com a finalitat l’objectiu següent:


La cooperació al desenvolupament amb països en vies de desenvolupament,
no considerant-se com a projectes de cooperació al desenvolupament els que
siguin estrictament ajut humanitari.

VIGÈNCIA D’AQUESTES BASES
Aquestes bases regiran fins que no siguin modificades pel mateix organisme que les
va aprovar.
SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar les subvencions:



Qualsevol entitat o associació de la ciutat de la Bisbal d’Empordà, sense
finalitat de lucre i que estigui inscrita al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes (RMEAC).
Els equips de treball o col·lectius sense finalitat de lucre que tinguin seu social
al terme municipal de la Bisbal d’Empordà o que hi facin actes.

PROCEDIMENT DE LA SOL·LICITUD
Les entitats, associacions o col·lectius podran demanar ajuts i subvencions presentant
una sol·licitud, emplenada correctament i signada pel representant legal de l’entitat o
associació, al registre de documents de l’Ajuntament, dins l’horari d’oficina
corresponent.
A la sol·licitud, hi haurà de constar:





Nom i número de NIF de l’entitat o associació i nom de la persona que la
representa, així com l’adreça del lloc que s’assenyali per rebre-hi les
notificacions.
Petició concreta de l’ajut, fent referència a la convocatòria.
Declaració expressa on consti que es reuneixen tots els requisits exigits per
poder rebre l’ajut.
Lloc, data i signatura del representant de l’entitat.

La instància s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
Pel que fa a l’entitat:



Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
Full explicatiu de les característiques descriptives de l’entitat (estatuts, número
de registre, àmbit d’acció, nombre d’associats/des, etc.).

Pel que fa al projecte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Breu definició del projecte.
Carta en la qual es demana el projecte des del país d’origen.
Origen del projecte, motivacions.
Objectius i resultats previstos.
Activitats.
Localització (mapes, etc).
Persones responsables de la gestió del projecte.
Beneficiaris, població a la qual s’adreça.
Calendari d’execució.
Pressupost global.
Aportació pròpia.
Aportacions d’altres organismes i recursos previstos.

En cas que la documentació de sol·licitud sigui incorrecta o incompleta, el servei que
l’ha tramitat ho notificarà a l’interessat/ada perquè l’esmeni. Si en el termini de 15 dies
hàbils l’interessat/ada no ha esmentat l’error o mancança, el servei corresponent podrà
arxivar l’expedient sense cap tràmit posterior.
TERMINI
El termini de sol·licitud de subvencions per a programes i projectes d’activitats serà
dins el tercer trimestre de l’any en curs i s’establirà anualment per decret d’alcaldia.
CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES


Els projectes han de tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament de
persones i comunitats, respectar la seva identitat històrica i cultural i evitar
actuacions pendents a generar o reforçar relacions de dependència amb els
països desenvolupats.



Els beneficiaris dels projectes han de ser persones i comunitats dels països
empobrits, especialment aquells grups que es troben en situacions de major

precarietat, com solen ser les dones i nenes, infància i població indígena. Els
projectes de cooperació i desenvolupament humà són accions solidàries de les
quals s’ha d’excloure qualsevol plantejament mercantilista.


Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar la ciutat
de la Bisbal d’Empordà dels mateixos projectes, fent una exposició i/o
presentació del projecte abans o després de la seva realització.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
1. En relació amb l’entitat o associació:
a) Disposar de seu, delegació o representació al municipi de la Bisbal.
(fins a 20 punts)
b) Tenir experiència en la realització de projectes de desenvolupament.
(fins a 10 punts)
2. En relació amb els projectes que no es presenten des de cap entitat ni
associació sinó que ho fan amb caràcter individual (integrat dins un equip de
treball):
a) Que la persona que presenta el projecte estigui empadronada al
municipi de la Bisbal d’Empordà (10 punts)
b) Tenir experiència en la realització de projectes de desenvolupament.
(fins a 10 punts)
3. En relació amb el projecte:
a) Que la contrapart sigui un municipi, administració local, comunitat o
organització local (fins a 10 punts)
b) Criteris geogràfics: valoració dels projectes amb incidència en les zones
geogràfiques prioritzades en el Pla director de cooperació al
desenvolupament a Catalunya: països d’Amèrica Llatina, Magrib, Àfrica
subsahariana, àrea de la Mediterrània i qualsevol altra zona o país
necessitat d’ajut d’emergència, conflicte bèl·lic o desastres naturals.
(fins a 20 punts)
c) Valoració de la coherència i la planificació del projecte (fins a 10 punts)
d) Es valorarà el caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
COMISSIÓ QUALIFICADORA
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Solidaritat
estudiarà els diversos projectes i en farà un informe que anirà adreçat al regidor/a que
tingui la delegació a l’Àrea de solidaritat i cooperació.
ATORGAMENT
La Junta de Govern de la corporació, amb la proposta prèvia de la Comissió de
Solidaritat, ha de resoldre l’atorgament dels ajuts, que es notificarà als interessats.
L’Ajuntament podrà resoldre aplicar les quantitats de què disposi a un o més projectes
o bé declarar desert l’atorgament d’ajuts.
Un cop distribuïda la partida, en cas de quedar algun romanent, es formarà una llista
de reserva, al qual s’afegiran els projectes sobrevinguts i, abans de finalitzar l’any, se’n
farà una valoració i es proposarà la subvenció del/s projecte/s que es cregui més
adient.
REVISIÓ

El beneficiari haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte.
Si aquest canvi és substancial, l’òrgan competent de l’Ajuntament podrà revisar la
subvenció pel que fa a la reducció de l’import de la subvenció.
PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
El pagament de l’ajut s’efectuarà després de la justificació de la despesa, segons les
previsions econòmiques de l’Ajuntament i tenint en compte la naturalesa del projecte.
La justificació del pagament ha de realitzar-se com a màxim abans de l’1 d’agost de
l’any següent.
Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims, es notificarà a l’entitat
que, en un termini de 15 dies, haurà d’esmenar-la. Si aquesta esmena no es produeix
es revocarà de l’ajut, que impedirà, a més, la concessió de nous ajuts.
Les justificacions dels projectes s’adaptaran a la seva naturalesa, però s’haurà de
presentar una memòria que inclogui el balanç econòmic del projecte amb justificació
de les despeses, i també material gràfic documental.
En cas que el projecte no hagi exhaurit el termini de realització caldrà presentar una
memòria del seu estat en el termini esmentat, sol·licitar una pròrroga de la justificació
definitiva i, en finalitzar el projecte, caldrà presentar la justificació completa que, en cap
cas, podrà ser més tard del 31 de desembre de l’any següent.
CONDICIONS FINALS
Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d’ajut facilitaran, sempre que es
requereixi, l’accés a la informació que sigui necessària per a la comprovació de
l’efectivitat de l’ajut.
Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d’ajut es comprometen a participar en
una exposició pública anual explicativa de la destinació dels projectes.
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes
bases, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se
com a causa de no renovació de l’ajut concedit.
Sempre que es requereixi, l’entitat concessionària ha de facilitat l’accés a la informació
que sigui necessària per a comprovació de l’efectivitat de l’ajut.
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
A més de les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, els beneficiaris estan obligats a:
a) Acceptar la subvenció concedida en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació formal de la resolució, mitjançant escrit en el qual s’inclogui el
calendari, el finançament definitiu i, si s’escau, una reformulació del projecte. Si
l’acceptació no es produeix en el termini esmentat s’entendrà que l’entitat
renuncia a la subvenció atorgada.
b) Indicar en el material de difusió del projecte el suport el logotip de l’Ajuntament
de la Bisbal, que facilitarà el mateix Ajuntament.
c) Comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal la concessió d’altres subvencions
destinades a finançar el mateix projecte subvencionat.
d) Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de la convocatòria.
e) Acreditar amb anterioritat a la concessió que està al corrent de compliment de
les obligacions tributàries i de seguretat social.
f) Presentar una memòria justificativa del desenvolupament i resultat del projecte i
la justificació econòmica corresponent.

NORMATIVA
En tot el no previst en les bases anteriors, regirà el que s’estableix en la normativa de
règim local especialment en els art. 116 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obra, activitats i serveis dels ens locals.

