CONVOCATÒRIA DINERS AL CARRER 2016
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE COL·LABORACIONS
ECONÒMIQUES PER A PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE DINERS
AL CARRER DESTINADES A ENTITATS BLANENQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE
Presentació
L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la
col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea local de la CUP de Blanes en la 1ª
convocatòria de “Diners al carrer”.
1. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats i associacions sense ànim de
lucre, prioritàriament blanenques, que presentin projectes amb finalitats de solidaritat,
culturals, de cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social i de defensa del territori i
que compleixin les condicions d’admissió que tot seguit s’expressen.
2. Condicions d’ admissió
2.1. El període d’execució serà d’1 any natural a partir de la concessió de la subvenció. No
són subvencionables les activitats o programes realitzats amb anterioritat a l’any de la
convocatòria.
2.2. Cada entitat podrà presentar com a màxim 1 projecte.
2.3. La col·laboració econòmica no podrà superar el 60 % del cost de l’activitat o programa.
2.4. L’import a concedir a cada projecte/activitat serà proporcional amb els punts assignats
d’acord amb el barem.
2.5 . En cap cas seran subvencionables projectes que impliquin repercussions negatives en
els drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi
ambient i en els drets d'animals no-humans.
2.6. Les entitats participants hauran d’assumir l’obligació de justificar, en la memòria
d’avaluació del projecte, el destí de la col·laboració econòmica.
3. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
3.1. La presentació de les sol·licituds es farà en el termini d’un mes des de la convocatòria i
publicació de les bases en la pàgina web de la CUP i mitjans de comunicació, d’acord amb
el següent calendari:
a. 2 al 8 de maig: campanya informativa per donar-les a conèixer.
b. 9 de maig: es faran públiques les bases.
c. 9 de maig al 5 de juny: període per presentar les sol·licituds.
d. 5 de juny: fi del termini per presentar projectes.
e. 6-12 de juny: avaluació i votació dels projectes presentats.
f. 13 de juny: publicació de la resolució.
3.2. El projecte es presentarà en format digital (i paper si es vol), tindrà una extensió no
superior a 10 pàgines amb un resum d’una pàgina. Els projectes s’enviaran a l’adreça
electrònica: dinersalcarrerblanes@gmail.com i en paper es podran presentar els dimecres
de 20 a 21 hores al Casal la Cooperativa (Carrer Muralla, 28). En tots dos casos s’haurà

d’omplir el formulari de sol·licitud que s’adjunta amb aquestes bases.

4. Documentació a aportar
A la sol·licitud de col·laboració econòmica caldrà adjuntar la documentació del projecte per
al qual es demana la col·laboració.
4.1 . Identificació de l’entitat que demana la col·laboració econòmica (finalitats, tasques que
realitza o ha realitzat, història...)
4.2 . Justificació i objectius del projecte (dades generals, lloc de realització, objectius i
resultats esperats, organització i persones responsables, pressupost d’ingressos i
despeses, recursos humans i materials, viabilitat, mecanismes de seguiment... )
4.3 . Declaració de compromís de compliment de les condicions expressades per a
l’atorgament de la col·laboració econòmica.
4.4. Declaració de les col·laboracions econòmiques o altres ingressos obtinguts per a la
mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.
5. Avaluació, valoració, concessió i pagament
5.1. S’examinaran conjuntament, i es resoldrà en un sol procediment, totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, d’acord amb el barem especificat en el punt 6:
Criteris d’avaluació.
5.2. La valoració dels projectes s’efectuarà per part de l’Assemblea Local de la CUP (50%
de la puntuació) i l’altre 50% de la puntuació mitjançant votació de les entitats que presentin
projectes: cada entitat puntuarà els projectes presentats, excepte el seu, d’acord amb els
criteris d’avaluació.
5.3. Un cop acordada la concessió de les col·laboracions econòmiques, aquestes seran
notificades als interessats en un termini màxim de 7 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, que es farà pública a través de la pàgina web de la CUP, mitjans de
comunicació, així com en els panells d’anuncis del Casal la Cooperativa, Ateneu Popular Sa
Fera Ferotge i locals d’Associacions que hi col·laborin.
5.4. Es farà un pagament únic de la col·laboració econòmica atorgada a cada entitat en la
setmana immediata posterior a la notificació.
5.5. Es farà pública l’avaluació de cada projecte globalment i en cada apartat. En cas que
algun projecte no compleixi amb les condicions d’admissió expressades en aquestes bases,
la comissió avaluadora justificarà mitjançant informe les raons per les quals el projecte
queda fora de concurs.
6. Criteris d’avaluació
6.1. L’avaluació dels projectes efectuada per la comissió d’avaluació, es farà atenent als
següents objectius, prioritats i principis:
a) democràcia participativa, dignitat i drets de les persones i dels pobles a la lliure
autodeterminació
b) enfortiment del teixit social
c) enfortiment del teixit productiu autòcton i de les formes alternatives de producció
econòmica
d) cultura per la pau i defensa incontestable dels drets humans individuals i col·lectius

e) perspectiva de gènere i espècie
f) respecte i millora del medi ambient
g) quedaran fora de concurs els projectes que contradiguin els objectius, prioritats i
principis expressats en aquests criteris.
6.2. Es valoraran
característiques:

especialment

els

projectes

que

responguin

a

les

següents

- Foment del treball col·lectiu i en xarxa entre entitats.
- Criteris d’igualtat, solidaritat i perspectiva internacionalista.
- Foment de l’ús social i la unitat de la llengua i la cultura popular, sobretot com a eina
de cohesió i integració.
- Criteris que contemplin els PPCC com a marc de referència.
6.3. El projecte ha de valorar-se en funció de la seva coherència, planificació i viabilitat
d’acord amb el següent barem d’aplicació:
6.3.1 Context d’intervenció (Fins a un màxim de 10 punts). És una valoració del
context en què es desenvoluparà el projecte, en relació amb la problemàtica que
s’espera resoldre amb l’execució del projecte, l’origen de la iniciativa i la vinculació del
projecte amb els col·lectiu al qual es dirigeix.
6.3.2 Coherència i planificació (Fins a un màxim de 25 punts). Un projecte és
coherent i està ben planificat quan hi ha relació entre els resultats esperats, els
objectius plantejats, les activitats proposades i els recursos necessaris per assolir-los,
en un període de temps determinat i seguint un pla de treball.
6.3.3 Viabilitat (Fins a un màxim de 15 punts). Un projecte és viable quan, un cop
finalitzat l’ajut extern, els objectius assolits poden continuar beneficiant el grup receptor,
el qual assumeix la continuïtat del projecte. En aquest sentit, els beneficiaris de l’ajut
poden i volen continuar treballant en la realització dels objectius de l’ajut.
6.4. Els projectes que no s'adeqüin a aquests criteris no entraran en el procés de valoració.
7. Seguiment i justificació
7.1 El seguiment del projecte es farà mitjançant la comprovació del seu desenvolupament i
resultats, així com de les memòries justificatives.
En qualsevol moment, la CUP pot demanar als beneficiaris informació concreta o
aclariments sobre el desenvolupament dels projectes subvencionats.
7.2. La justificació de les col·laboracions econòmiques caldrà efectuar-la amb aportació de
justificants de la despesa que contindrà:
7.2.1 Memòria justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts;
7.2.2 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat.
7.2.3 Les entitats han d’estar disposades a fer una trobada i exposar els seu projecte.
8. Responsabilitat
La CUP de Blanes no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del beneficiari ni pels
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l’activitat
subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

