Convocatòria de les subvencions destinades a projectes de solidaritat i
cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització per a l’any
2017
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions
L’objecte de les subvencions és l’atorgament d’ajut a les persones jurídiques,
en règim de concurrència competitiva, que proposen realitzar les accions
següents:
- Projectes o programes de solidaritat i cooperació al desenvolupament a
realitzar als països i zones en via de desenvolupament.
- Accions destinades a l’educació, la formació i la sensibilització a la nostra
ciutat sobre la situació d’aquests països que impulsin els valors de la
cooperació al desenvolupament, la solidaritat, foment de la tolerància, el
diàleg, l’educació intercultural, la prevenció del racisme, fomentar la cultura de
pau i la resolució pacífica dels conflictes.
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades per la
Junta de Govern Local en sessió de data 22 de novembre de 2010 i publicades
al BOP número 149, de 5 d’agost de 2011.
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a
l’aplicació pressupostària “Cooperació i Ajuts a països no desenvolupats” de
l’exercici 2017 i s’hi destina la quantitat total de 128.000 euros.
3.- Requisits per sollicitar la subvenció i forma d’acreditar-los
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les
entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:
a) Ser persones jurídiques, legalment constituïdes, sense ànim de lucre i que
tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació per al
desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, l’ajuda
humanitària en l’àmbit internacional, que facin promoció de la pau i que tinguin
representació a la ciutat.
b) Estar inscrits al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i estar constituïda i
inscrita formalment en l’esmentat Registre almenys un any abans d’aquell en
què es solliciti la subvenció i acreditar una experiència mínima de dos anys en
la realització d’activitats de cooperació al desenvolupament.
c) Les entitats que presentin un projecte han de formar part del Consell
Municipal i assistir a les seves reunions.
d) Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius hi ha la realització
d'activitats de solidaritat, o de cooperació, o de sensibilització, o d'ajut
humanitari en l'àmbit internacional, o de foment de la solidaritat ciutadana entre
els pobles, o de promoció de la cultura de pau, o d' educació intercultural, o de
resolució pacífica dels conflictes.
També poden sollicitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles
entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen
el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues. Aquests
projectes s’hauran de presentar avalats per una entitat del Consell Municipal, la
qual se'n responsabilitzarà.

e) Disposar de capacitat logística, recursos humans, matèries i experiència per
garantir els objectius del projecte que es demana de subvencionar.
f) Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o
l’experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se
sollicita la subvenció.
g) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat
social amb les administracions estatals i autonòmiques i amb la hisenda local.
Així com estar al corrent de les justificacions relatives a subvencions
sollicitades anteriorment.
h) Aportar memòria descriptiva de les activitats realitzades a la ciutat de
Figueres l’any anterior. En el cas de tractar-se de sollicituds presentades per
més d’una entitat, aquests requisits seran aplicables almenys a una d’elles.
4.- Termini de presentació de sollicituds
Del 30 de març al 13 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sollicitud
Les Entitats només podran presentar un únic projecte a l’any per cada modalitat
de la convocatòria, és a dir, un per cooperació i un per sensibilització.
També es podrà presentar un tercer projecte concertat amb altra o altres
entitats.
Els projectes s’hauran de presentar acompanyats de la següent documentació:
a) Referent al sollicitant:
- Memòria d’activitats i balanç econòmic.
- Dades i documentació acreditativa de la contrapart del projecte.
- Responsables de la gestió del projecte.
- Persones de la ciutat que participen al projecte, si s’escau.
- Altres entitats que collaboren, si s’escau.
- Fotocòpia del número d'identificació fiscal (NIF).
b) Referent al projecte:
- Definició i origen del projecte.
- Objectius i resultats previstos.
- Calendari d’execució.
- Mecanismes de seguiment.
- Nombre de beneficiaris.
- Participació dels beneficiaris.
c) Referent al pressupost i als recursos:
- Pressupost i estudi de viabilitat.
- Previsió d’altres possibles ingressos.
- Recursos materials i humans.
- Sollicitud de quantitat i dades bancàries del sollicitant.
d) Referent al seguiment i a l’avaluació dels resultats:
- Definició dels riscos i precaucions en la realització del projecte.
- Proposta d’avaluació.
e) Fitxa resum de la sollicitud normalitzada que facilitarà l’Ajuntament.
6. Criteris de valoració de les sollicituds
La forma d’atorgament de les subvencions serà d’acord amb els criteris
següents:

a) Respecte al tipus de projectes genèricament els que defensin els drets
humans i, en particular, els que tinguin com a finalitat la promoció de les àrees
bàsiques: habitatge, alimentació, atenció primària de salut, educació bàsica i
formació de recursos humans i que contempli la sostenibilitat mediambiental.
b) Respecte a la viabilitat: els projectes que presentin garanties suficients de
realització en el seu contingut, característiques i durada.
c) Respecte al tipus de destinatari: els projectes que tinguin com a destinataris
els sectors més vulnerables de la població i, en particular, els infants, les
dones, els vells, les comunitats indígenes, els refugiats, els desplaçats i els
retornats.
d) Respecte al sector d’activitat: els projectes que donin suport al sector
productiu cooperatiu, de comercialització, microprojectes de suport econòmic a
comunitats populars, etc.
e) Els projectes de cooperació i desenvolupament humà són accions solidàries
de les quals s'ha d'excloure qualsevol plantejament individualista de caire
mercantil.
f) La població beneficiària ha de participar en l'elaboració, execució i avaluació
del projecte generant i impulsant dinàmiques que, aprofitant els recursos
materials,
tècnics
i
humans
d'aquestes
comunitats,
ajudin
a
l'autodesenvolupament i a la disminució de les injustícies socials i incideixin
sobre les causes profundes que les provoquen que, sovint, tenen un origen
estructural.
g) Els projectes han d'estar promoguts a instància de contraparts (socis locals)
de grups o associacions (mai particulars) que ofereixin garanties suficients que
les finalitats plantejades es poden assolir, de manera que les accions
contemplades en els projectes estimulin l’autoconfiança de les persones i les
comunitats perquè solucionin les seves necessitats de la manera més
autònoma possible.
h) Els projectes s’han de desenvolupar dins un context de democràcia i
respecte als drets humans. No s’acceptaran els projectes que tinguin un
caràcter excloent amb relació a sexe, ètnia, ideologia, religió o qualsevol altra
restricció de la condició humana. A excepció d’aquells projectes destinats a
lluitar contra les causes de la marginació en sectors socials especialment
afectats: dones, infants, joves discapacitats, refugiats, poblacions indígenes i
d’altres.
i) Els projectes han de fomentar l’equitat i la tolerància. Han de ser sostenibles
en el sentit que no comprometin el benestar de les generacions actuals i
futures.
j) Només es podrà destinar un màxim d’un 10% de l’import total dels recursos
del projecte, tant de la part sollicitant com de la contrapart, com a despeses
administratives, de gestió o de promoció.
k) S’hauran de preveure accions destinades a la informació a la ciutat de
Figueres del contingut dels projectes i de la realitat de les poblacions on es
realitzen.
l) Prioritats geogràfiques:
A proposta del Consell municipal de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament l'Ajuntament podrà definir els països o zonas prioritàries.

7.- Òrgan competent per a l’instrucció i resolució del procediment
Valorades totes les sollicituds, la Comissió d'avaluació ho presentarà al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per la seva valoració i distribució.
Aquest òrgan aprovarà una proposta final de distribució i assignació de
recursos per als diversos projectes participants a la present convocatòria.
La resolució de l’expedient correspondrà a la Junta de Govern Local, la qual
atorgarà les subvencions.

8.- Termini de resolució i notificació
El termini de resolució sobre l’atorgament de les subvencions serà, com a
màxim, de tres mesos des de l’acabament del termini per a la presentació dels
projectes.
9. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. Mitjà de notificació
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sollicitants poden entendre desestimades les seves sollicituds per silenci
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què
hagi estat adoptada.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució,
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens
perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb
el que estableix la normativa general de subvencions.
11. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

