
BASES  REGULADORES  PER  A  LA  CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  A  PROJECTES  DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT 2018 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és regular l’atorgament de subvencions destinades a finançar
projectes de solidaritat, cooperació al desenvolupament i foment de la cultura de la pau per a l’any
2018, que tinguin com a finalitat algun dels objectius següents:

a) La cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional
b) El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi
c) El foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals,

fomentant  alhora,  la  governança  a  nivell  local,  potenciant  l'enfortiment  de  les  institucions
municipals i la participació de la societat civil. 

d) La promoció de la lluita contra les desigualtats, l'eradicació de la pobresa i l'empoderament de
les dones als països del Sud.

2. REQUISITS QUE HA DE COMPLIR L'ENTITAT SOL·LICITANT

Pot  sol·licitar  els  ajuts  previstos  en aquestes  bases qualsevol  entitat  sense ànim de lucre i  que
compleixi els requisits següents:

a) Estar legalment constituïda.
b) Estar  inscrita  al  Registre  Municipal  d’Entitats  de  l’Ajuntament  de  Sant  Sadurní  d'Anoia  o

haver-ne sol·licitat la inscripció i no haver-li estat denegada.
c) Disposar de seu social o delegació permanent acreditada al municipi de Sant Sadurní d'Anoia

i tenir-hi presència significativa per un període d’almenys 1 any.
d) Reflectir  als  seus  estatuts  que  entre  les  seves  finalitats  hi  ha  la  realització  d'activitats  i

projectes orientats a la cooperació al desenvolupament, la solidaritat i el foment de la cultura
de la pau.

e) En el cas que anteriorment s'hagués rebut subvenció municipal d'aquest Ajuntament, haver-la
justificat degudament.

3. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La  dotació  pressupostària  per  a  la  convocatòria  de  subvencions  a  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament i  solidaritat   per a l’exercici  corrent  serà de 49.948,64€ (60% de la  partida de
capítol IV de cooperació internacional), i es farà efectiva a través del conveni de col·laboració entre el
Fons Català de Cooperació i l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) Les entitats podran demanar ajuts presentant el model de formulari,  signat per la persona
representant de l’entitat, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), fent-hi constar la demanda
d’acollir-se a la convocatòria oberta d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat.

b) Els projectes podran ser de cooperació al desenvolupament, foment de la cultura de la pau i
de sensibilització, de forma independent, admetent-se’n només un per entitat.



5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Formulari de sol·licitud degudament complimentat segons el model adjunt (annex I).
b) Fotocòpia del NIF de l’entitat.
c) Certificat emès pel secretari/a de l’entitat acreditant la composició de la junta directiva o el

patronat, segons es tracti d’una associació o una fundació, indicant la data de nomenament.
d) Fotocòpia del NIF de la persona que subscriu la sol·licitud.
e) Poder de representació de la persona representant o autorització de la persona que subscriu

la sol·licitud.
f) Breu  memòria  de  la  història  de  l’entitat  (informació  pertinent  que  acrediti  la  significativa

presència de l’entitat a la Vila).
g) Breu memòria de l’exercici econòmic anterior i pressupost de l'actual.
h) Acreditació de que es disposa d'una seu o delegació permanent al municipi.
i) Acreditació documental de que les autoritats locals estan assabentades de la realització del

projecte al territori.
j) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i les

altres administracions.

6. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES

Les condicions bàsiques que hauran de complir els projectes per tal d’accedir als ajuts, coincidiran
amb els alineaments estratègics del Fons Català de Cooperació i són els següents:

Àrea de cooperació al desenvolupament 

6.1   Promoure la cooperació descentralitzada.
6.2 Tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament integral de persones i comunitats dels

països perifèrics, respectant-ne la identitat històrica i cultural, evitant aquelles actuacions que
generin o reforcin relacions de dependència amb els països centrals.

6.3 Ser desenvolupats amb la participació directa i continuada de les persones beneficiàries, tant
en la planificació com en l’execució i avaluació de les obres i accions contemplades, en el
sentit que les persones siguin subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la seva
pròpia realitat social.

6.4  Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials,  tècnics i humans
de  les  comunitats  beneficiàries,  contribueixin  i  fomentin  l’autogestió,  l’autonomia  i
l’autosuficiència,  incidint  en  les  causes  estructurals  de  la  realitat  sobre  la  qual  s’està
intervenint.

6.5 Han de fomentar-se  en l’equitat  i  la  tolerància.  S’atendran prioritàriament  projectes  per  a
sectors doblement oprimits com són les dones, els grups ètnics, els infants o altres.

6.6  S’han de desenvolupar dins un context de democràcia i de respecte als drets humans.
6.7 Els projectes han de sensibilitzar la població dels països del Nord en la comprensió d’altres

societats i cultures, fomentant les relacions entre tot tipus d’institucions homòlogues.
6.8 Han  de  fomentar,  facilitar  i  canalitzar  la  participació  dels  habitants  dels  municipis  en  els

assumptes  de  cooperació  i  solidaritat.  Augmentant  la  consciència  pública  sobre  la
interdependència  Nord  Sud  a  través  de  debats,  exposicions,   experiències  directes  i
d’activitats d’educació, tant dins com fora dels sistemes educatius en tots els seus àmbits. 



Àrea de sensibilització

6.9 Donar suport a projectes que afavoreixin l’educació per al desenvolupament. 
6.10 Donar suport a la tasca de sensibilització i a la promoció de la campanya del 0,7.
6.11 Fomentar la sensibilització pel que fa al comerç just i solidari i les finances ètiques.
6.12 Fomentar la cultura de la pau
6.13 Fomentar el respecte dels drets humans i dels pobles originaris.

7. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El mètode i  els criteris de valoració dels projectes coincideix amb la proposta del Fons Català de
Cooperació i la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i que es concreta
en la valoració dels paràmetres següents: 

7.1  Criteris relatius a la coherència del projecte amb les línies estratègiques especificades al punt 6
(valor 75%):

a) Context d’intervenció: marc geogràfic, context històric, econòmic, polític i sociocultural en el
qual se situa el projecte, analitzant els problemes que es volen resoldre.

b) Coherència  i  planificació:  coherència  entre  objectius  i  resultats  esperats.  Pla  d’activitats,
calendari  d’execució  i  el  pressupost  desglossat.  Es  valorarà  molt  positivament  que  les
propostes contemplin realitzar accions de sensibilització associades al projecte.

c) Viabilitat: entorn polític favorable al desenvolupament del projecte i alt nivell de concertació
amb els diferents agents presents al territori, així com l’ús de mètodes i mitjans tècnics que
permetin aprofitar els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries. Es
valorarà el foment de l’autogestió, l’autonomia i l’autosuficiència per tal de no introduir noves
formes de dependència econòmica i cultural. Es valorarà la garantia d’execució del projecte
per part de l’entitat sol·licitant i la viabilitat economico-financera del projecte.

d) Seguiment i avaluació: es valorarà l’existència d’indicadors i mecanismes de seguiment que
permetin  realitzar  valoracions  contínues  de  l’avanç  en  el  calendari  d’execució  i  de
l’aprofitament dels recursos per part de les persones beneficiàries.

e) Persones  beneficiàries  del  projecte:  es  valorarà  el  grau  de  participació  de  les  persones
beneficiàries en la planificació, execució i avaluació del projecte. Al mateix temps es valorarà
positivament els projectes que beneficien a la població indígena.

f) Contrapart: existència d’una entitat, institució o organització local coneguda i fiable al país
beneficiari del projecte.

g) Import: la quantitat sol·licitada per al projecte, mai suposarà un import superior al 80% del
cost total.

h) Es  valorarà  molt  positivament  l'adhesió  a  organitzacions  i  xarxes  locals,  nacionals  o
internacionals,  relacionades  amb  la  cooperació  al  desenvolupament  i  la  solidaritat
internacional.

i) En relació a les sol·licituds presentades per a projectes de sensibilització, els anteriors criteris
es valoraran adaptats a la finalitat específica d'aquests projectes, al seu context d'intervenció i
als agents específics que hi participen.

Els projectes, per a ser elegibles, hauran d'assolir un mínim de 50 punts finals en la fitxa d'avaluació
del Fons Català de Cooperació. La puntuació màxima de 100 punts equival al 75%.



7.2  Criteris de valoració de l'entitat en l'àmbit local (valor 25%):

a)  Participació al Consell Municipal de Cooperació.

b)  Participació a la Quinzena solidària.

c)  Participació al dia del refugiat.
d)  Treball de sensibilització conjunt amb altres entitats sadurninenques.
e)  Organització d'activitats de sensibilització i difusió de la cooperació al desenvolupament a

Sant Sadurní d'Anoia.
f) Participació directa de l'entitat en el projecte presentat.

La puntuació és de 5 o res a cada punt anterior. La puntuació màxima de 30 punts equival al 25%.

7.3 Els projectes han d'assolir una valoració d'un mínim de 50 punts finals suma dels valors dels
percentatges obtinguts dels criteris dels punts 7.1. i 7.2 per a que puguin ser subvencionables per
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

8. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Les sol·licituds es poden presentar a la Oficina d’Atenció Ciutadana, fins el 25 de setembre de 2018,
dia hàbil, si s’escaigués en dia inhàbil s’entendrà el següent hàbil.

9. VALORACIÓ TÈCNICA

D’acord amb les valoracions i informe efectuats pel Fons Català de Cooperació i  la regidoria de
Cooperació, s’elevarà aquests documents al Plenari del Consell de Cooperació.

10. RESOLUCIÓ I ÒRGAN COMPETENT

a) El  plenari  del  Consell  de  Cooperació,  després  d’estudiar  la  proposta  tècnica,  haurà  de
ratificar-la.

b) El  plenari  de  la  corporació  resoldrà  l’atorgament  de  les  subvencions  que  es  considerin
oportunes en el termini màxim de 60 dies hàbils a comptar des de la data de finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.

c) En la resolució de concessió s’hi farà constar:
- Referència d’aquestes bases
- Nom de l’entitat beneficiària
- Quantia de la subvenció

d) La concessió o denegació de l’ajut es notificarà expressament a cada entitat.
e) En cas de denegació, se n’especificaran les causes.
f) En cas que tot, o una part de l'import de les subvencions resti sense atorgar per la denegació

de  les  sol·licituds,  aquest  import  es  destinarà  a  altres  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament  o  a  emergències  socials,  amb  l'acord  de  la  Junta  de  portaveus  de  la
Corporació.

11.  PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

a) L'Ajuntament transferirà al Fons Català de Cooperació l’import que es destinarà als projectes 
aprovats.

b) Les entitats han de signar un document d'acceptació de la subvenció.
c) Un cop rebut el document d'acceptació, el Fons Català de Cooperació transferirà l'import a 

l'entitat executora, normalment en el termini màxim d'un mes.
d) El pagament total es farà a bestreta, i tenint en compte la quantia i el tipus d'activitat, no es 

sol·licitarà cap aval a les entitats beneficiàries.



12.  TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

a) La justificació de l’execució del projecte ha de constar de:
-  Un  informe  narratiu  que  descrigui  les  activitats  realitzades  i  els  objectius  assolits
acompanyat  amb  la  informació  gràfica  i  els  materials  audiovisuals  que  formin  part  dels
elements de difusió.
- Fotografies, si és possible, que mostrin el desenvolupament de l’acció.
- Informe econòmic amb la relació de despeses imputables a la subvenció i les còpies de les
factures i/o rebuts que acreditin la despesa.
-  Certificació  que  les  despeses  realitzades  han  estat  executades  pel  projecte  i  que  no
s’utilitzaran per justificar altres subvencions o ajuts rebuts per l’entitat, i que les còpies que
s’envien juntament amb el certificat són imatge fidel dels originals en poder de l’entitat.

b) La justificació de l’execució del projecte s’ha de presentar en un termini de 21 mesos des de
la recepció de la subvenció.

c) Els informes narratius i econòmics es presentaran al Fons Català de Cooperació.

13.  OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament, són obligacions de les entitats
beneficiaries:

a) Manifestar  expressament l’acceptació de la  subvenció als  efectes del  compliment  de les
condicions fixades per la seva concessió.

b) Realitzar l'activitat per a la qual s'atorga l'ajut en els terminis indicats a la sol·licitud.
c) Restar oberta a les actuacions de comprovació i control financer que es consideri des del

Fons Català de Cooperació i des de l’Ajuntament i facilitar la informació requerida.
d) Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip de l'Ajuntament de

Sant Sadurní d'Anoia, precedit de la frase: 'amb el suport de:'
e) Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d’ajut es comprometran a participar en activitats

de sensibilització ciutadana vers la cooperació al desenvolupament.

14.  SUPÒSITS DE REVOCACIÓ,  MODIFICACIÓ,  RENÚNCIA O REINTEGRAMENT,  AIXÍ  COM
CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

a) Quan  l'entitat  sol·licitant  no  aconsegueixi  el  conjunt  del  finançament  previst  per  al  seu
projecte, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la
seva suspensió i,  en aquest últim cas, renunciar a la subvenció o bé tornar-la si  ja la ha
rebuda.

b) L'entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament i al Fons català de Cooperació, qualsevol
modificació que realitzi al projecte respecte la sol·licitud presentada o el fet de rebre altres
subvencions pel mateix concepte.

c) L'incompliment de les obligacions per part de l’entitat beneficiària pot comportar la revocació
de la subvenció i el retorn dels diners concedits.

d) La junta de portaveus de la Corporació, es reserva el dret de decidir l’exclusió de l’entitat o
ONG  per  un  període  de  2  anys  sense  presentar-se  a  noves  convocatòries  d’ajut  per  a
projectes en cas d’irregularitats de qualsevol mena.



15. ORDENANÇA DE SUBVENCIONS

Aquestes  bases  reguladores  per  a  la  convocatòria  d’ajuts  a  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament, sensibilització i solidaritat 2018 resten sotmeses a l’ordenança de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
 
                                                                      Sant Sadurní d’Anoia, juny de 2018.


