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PER

A

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT PER A
ENTITATS DE LA COMARCA DEL MARESME, ANY 2010

PART A)
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és ajudar a les entitats de la comarca del Maresme perquè
puguin realitzar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament i/o per
activitats de sensibilització i solidaritat

2. IMPORT DE L’AJUT I FINANÇAMENT

a.

L’import que el Consell Comarcal del Maresme hi destina per l’any 2010 és de 11.250

€ , amb càrrec a la partida pressupostària 408.231.48900
b.

Cada entitat ha d’obtenir com a mínim un total de 9 punts per poder optar a la

subvenció. L’entitat que obtingui la màxima puntuació se li atorgarà una subvenció de
4.000,00.-€. L’import restant de 8.000,00.-€ es repartirà proporcionalment entre les
entitats que hagin optat i obtingut 9 punts o més.
c.

L’ajut que es pot sol·licitar no pot ser superior al 75% del pressupost del projecte i

els costos indirectes que es poden imputar no han de ser superiors al 5% de la part
subvencionada

3. BENEFICIARIS
Poden presentar sol·licituds les entitats que

la seva seu social estigui ubicada a la

comarca del Maresme i compleixin els següents requisits:
1.

Han de tenir un mínim de tres anys d’experiència en cooperació internacional per al
desenvolupament.
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2.

Estar legalment constituïda i no tenir afany de lucre.

3.

No tenir pendent cap justificació de subvencions anteriors que s’hagin rebut del
Consell Comarcal del Maresme.

4.

Estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la seguretat social.

4. REQUISITS DELS PROJECTES PRESENTATS I CRITERIS DE VALORACIÓ
En caràcter general, la subvenció no podrà anar destinada a la compra de terrenys.
A més, es tindran en compte aquets criteris de valoració:
1.

2.

Zona geogràfica on anirà destinat el projecte
-Àfrica

3 punts

-Sud i centre Amèrica

3 punts

-Pròxim Orient

2 punts

-Europa de l’Est.

1 punt

-Àsia

1 punt

Tipus de projecte, sector d’intervenció.
- Dietètics/menjar

2 punts

- Formatius

2 punts

- Construcció de infraestructures

3.

4.

2 punts

- Assessoria legal

1 punt

- Sanitaris

1 punt

Beneficiaris directes del projecte.
- Dona

2 punts

- Infància i Adolescència

2 punts

Han d’intentar millorar els problemes originats per causes estructurals del país
receptor i no per situacions d’emergència.

Fins a 2 punts
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5.

Han de respectar la identitat històrica i cultural del país o comunitat, el seu entorn,
recursos naturals, així com la forma d’organització social dels beneficiaris. Fins a 2
punts

6.

Han de ser projectes viables i sostenibles tant econòmicament, socialment com
políticament, per tal de permetre i fomentar l’autogestió dels beneficiaris i evitar
d’aquesta manera la dependència econòmica de tercers.

7.

Fins a 2 punts

Pel que fa a projectes d’activitats de sensibilització, aquests han de promoure la
solidaritat, la cooperació i la participació ciutadana dels destinataris de l’acció.
1 Punt

6. SOL·LICITUDS I TERMINIS

- Les sol·licituds s’hauran d’entrar per registre d’entrada del Consell Comarcal del Maresme,
amb una data límit de 30 de juny de 2010, seguint els punts especificats en aquestes
bases.
- En cas que falti documentació, l’entitat sol·licitant tindrà 10 dies per presentar-la des que el
Consell Comarcal ho comuniqui. Si no es presenta la documentació dins d’aquest
termini, el projecte pot quedar exclòs de la convocatòria sense necessitat de cap
acte exprés.

7. DOCUMENTACIÓ GENERAL A PRESENTAR (imprescindible)

1. Certificat de l’entitat que mostri que està registrada en algun municipi del Maresme.
2. Presentar els certificats oficials d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la
seguretat social. (encara que l’entitat no tingui cap persona contractada s’ha de presentar)
3. Estatuts de l’entitat on s’especifiqui que té entre els seus objectius,la cooperació
internacional per al desenvolupament i/o la solidaritat.
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4. Breu memòria d’activitats realitzades durant l’any anterior, així com el balanç econòmic
del 2009.
5. Model de transferència bancària degudament signada i segellada. El titular del número de
compte ha de ser l’entitat, no pot anar a nom d’una persona particular , d’acord amb el
model adjunt.

8. DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A PRESENTAR DEL PROJECTE

a. Dades bàsiques del projecte.
- Títol.
- Nom de les entitats participants.
- Localització geogràfica on es durà a terme el projecte.
- Sector d’intervenció (sanitat, educació, alimentació, aigua...)
- Durada:
-

Data d’inici.

-

Data de finalització.

- Destinataris
- Dades econòmiques en euros:
- Pressupost:
-

Pressupost total.

-

Aportació de l’entitat sol·licitant.

-

Import sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme.

-

Import aportat per altres finançadors.

b. Dades de l’entitat sol·licitant.
- Entitat sol·licitant./NIF
- Adreça.
- Localitat/CP
-Telèfon/Fax
- Persona responsable /DNI
- Interlocutor de l’entitat amb el Consell Comarcal
-Càrrec dins l’entitat
-Telèfon/e-mail
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(En cas que hi hagi més d’una entitat sol·licitant, especificar les dades de cadascuna,
assenyalant quina és la interlocutora amb el Consell Comarcal del Maresme respecte a
aquest projecte. No caldrà presentar la documentació de totes les entitats, només de la que
lidera i presenta el projecte, i còpia del conveni o document de col·laboració entre les
entitats.)
c.

Dades de la contrapart (lloc on es duu a terme el projecte).

-Nom i tipus d’entitat.
-Adreça
-Localitat i país
-Telèfon/Fax
-Persona responsable
-Càrrec dins l’entitat
d. Relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local.
Des de quan es coopera, com i quan es va començar a treballar conjuntament i perquè.
e. Descripció del projecte.
Resum del projecte, d’on sorgeix la idea, el context general que envolta el projecte, si es la
continuïtat d’un previ, o si es preveu posterior continuació, etc.
f.

Localització.

Ubicació exacta del projecte, adjuntant mapes. El context socioeconòmic i la justificació de la
realització d’aquest projecte segons el context.
g. Destinataris.
Descripció de la població beneficiària, el més detallat possible (quantificant-la), i el seu
entorn. Explicar quin és el grau d’implicació en el projecte per part dels beneficiaris i
especificar si hi ha algun perjudicat.
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h. Objectius i resultats.
1.

Objectius generals

2.

Objectius específics

3.

Resultats esperats

4.

Activitats previstes (i qui les durà a terme)

5.

Cronograma

6.

Fonts de verificació.

i. Tipus de seguiment que es fa del projecte.

j.

i.

Institució local que avala o lidera el projecte

ii.

Participació del col·lectiu beneficiari

iii.

Indicadors d’avaluació

iv.

Cronograma de l’activitat

v.

Sostenibilitat de futur

vi.

Impacte mediambiental

vii.

Beneficiaris i perjudicats

Pressupost.
- Moneda de canvi.
- Aportacions de les diferents entitats.
- Quadre d’imputacions per entitats i partides (quadre adjunt Annex I).

- Aquest pressupost ha de reflectir les despeses totals en euros corresponents a l’any 2010,
exercici durant el qual serà aplicable aquesta subvenció.
- Les despeses administratives no poden superar el 5 % de la quantitat atorgada pel Consell
Comarcal del Maresme, aquestes despeses han d’anar lligades a l’execució del projecte.
- A les despeses directes del pressupost no es poden imputar sous o despeses de viatges,
aquestes, en tot cas, es poden imputar al 5% de gestió.
- Si és un projecte de cooperació internacional i es realitzen activitats de sensibilització a la
comarca del Maresme, es podrà destinar com a màxim un 2% de l’atorgament. En el cas
d’accions de sensibilització, aquest últim punt del 2% no es tindrà en compte.
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k. Viabilitat
l.

Altres dades que puguin ser d’interès.

9. ALTRES

El Consell Comarcal del Maresme podrà demanar informació annexa sobre el projecte o
l’entitat sol·licitant en el cas que es cregui oportú.
Els projectes que no t’adeqüin a les bases proposades, seran exclosos de la convocatòria.
Pel que fa als projectes de sensibilització, en cas que es realitzin díptics informatius o
qualsevol altre documentació, haurà d’aparèixer el logotip del Consell Comarcal.

10. FORMA DE CONCEDIR LA SUBVENCIÓ I ÒRGAN RESOLUTORI

Serà el president del Consell Comarcal del Maresme qui, a proposta dels tècnics de l’Àrea de
Serveis a les Persones, dictarà resolució sobre l’atorgament dels ajuts.
La resolució es notificarà oficialment a cada entitat especificant únicament l’import atorgat a
cada una d’elles.
11. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Per percebre l’import de la subvenció atorgada, l’entitat beneficiària haurà de justificar
l’aplicació per la qual fou concedida mitjançant la documentació que es detalla en aquestes
bases. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa és el 15 de desembre
de 2010.
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12. PAGAMENT O REDUCCIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

El Consell Comarcal del Maresme farà el pagament de la subvenció als números de compte
de les entitats sol·licitants.
Serà procedent la reducció de l’import de la subvenció quan l’entitat incompleixi l’obligació
de justificar-la dins del termini fixat, o bé no es justifiqui el total de la quantitat atorgada. En
aquests casos, la reducció serà la proporció entre l’import subvencionat i l’import justificat

13. DISPOSICIÓ FINAL

El Consell Comarcal del Maresme es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin
sorgir i que no quedin especificades a les bases.

CONFIDENCIALITAT ENTRE ADMINISTRACIONS
Les entitats i el Consell Comarcal del Maresme, estan obligats al compliment del que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter personal (arts. 11.5 i 21), i
en aquests sentit es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte de la present convocatòria en els termes que en ella s’estableix i d’acord amb les instruccions
facilitades pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat
diferent que no sigui la prestació del servei objecte de les present bases i a establir les mesures de
seguretat de naturalesa tècnica i organ¡tzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades
personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers
Automatitzats que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles
3 i 4.
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Model d’instància.
En/Na ...................................................................., veí/na de ...............................
................................., amb domicili al carrer ........................................................,
núm................, pis ..........., codi postal.................., telèfon ....................., amb DNI
.............................. en representació de l’entitat............................................................
EXPOSO:

Per tot això,
SOL·LICITO:

Mataró, ....... de ............... de 2008
Signatura
SENYOR PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
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Annex I
CONTRIBUCIONS VALORADES

CONTRIBUCIONS AMB EFECTIU
PARTIDES

Contrapart
local

Entitat del
maresme

Altres
Consell
Comarcal M. entitats (1)

Altres
entitats (2)

Altres
entitats (3)

Contrapart
Local

Entitat del
Maresme

1

Altres
entitats

DESPESES
Totals

A- COSTOS DIRECTES
Personal local
Personal estranger
Equips i subministraments
Construccions
Imprevistos
Sensibilització
TOTAL COSTOS DIRECTES
% sobre costos directes
B- COSTOS INDIRECTES
Despeses
Formulació
Administratives
Seguiment
(màxim un 5%)
Avaluació
Viatges i estades
Sensibilització al Maresme (màxim 2%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES
% sobre costos indirectes
TOTAL

Total en %

1

Es tracta de contribucions no facturades, com per ex. Treball voluntari, equipaments o propietats gratuïtes...

10

DADES DEL DE L ‘ENTITAT

DNI o NIF de l’Entitat

NOM DE L’Entitat

CARRER I NÚMERO

CODI POSTAL

POBLACIÓ

DNI o NIF

PROVÍNCIA

NOM DE l’Entitat

DADES DE LA TRANSFERÈNCIA

DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT BANCÀRIA O D’ESTALVI

CODI BANC

OFICINA
NÚM

DC

COMPTE CORRENT NÚM. O LLIBRETA

CARRER I NÚMERO

CODI POSTAL

POBLACIÓ

PROVÍNCIA

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a
la llibreta d’estalvis oberts a nom del titular del compte bancari.

....................................,.........d.......................de ............
Diligencia de conformitat de l’Entitat
responsable o titular i
Aquestes dades coincideixen amb les
existents en aquesta oficina.
El Director,

Signatura del
segell de l’empresa

Signat i segellat
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PART B)
JUSTIFICACIÓ:
1. Dades bàsiques.
-

Títol del projecte.

-

Nom de l’entitat sol·licitant i contacte.

2. Memòria.
Memòria explicativa de l’execució del projecte que s’ha dut a terme.
3. Objectius.
Valoració dels objectius generals i específics assolits i justificació de les fonts de verificació.
4. Temporalització

-

Data d’inici prevista inicialment.

-

Data d’inici real.

-

Data de finalització prevista inicialment.

-

Data de finalització real.

5. Quadre econòmic

-

Quadre resum del pressupost de les despeses realitzades.

-

Relació de factures corresponents a la part subvencionada per al Consell
Comarcal del Maresme.

-

Fotocòpia de les factures i rebuts imputats a la subvenció del Consell Comarcal.

(Per dur a terme la justificació econòmica dels projectes, s’ha de tenir en compte el punt 8, j
(“pressupost”) de les bases presents).
6. Mostra fotogràfica.
7. Valoració dels resultats i de la continuïtat del projecte.
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