BASES DE LA 3a CONVOCATÒRIA DE “DINERS AL CARRER” ORGANITZADA PER LA
CUP DE BLANES

DINERS AL CARRER és una iniciativa de l’Assemblea de la CUP de Blanes per a retornar al
municipi part dels ingressos que percep de l'Ajuntament, al tenir actualment representació
al Ple amb dues regidores.
Aquesta iniciativa pretén donar col·laboracions econòmiques a entitats sense ànim de lucre
que presentin projectes del seu àmbit d’actuació d’acord amb els criteris que es detallen a
continuació:

1. QUINS PROJECTES PODEN PARTICIPAR-HI
Poden beneficiar-se d’una col·laboració econòmica totes les entitats, associacions i
organitzacions sense ànim de lucre, prioritàriament blanenques, que presentin un projecte
amb finalitats solidàries, culturals, educatives, de suport a l’economia social, de cooperació,
d’investigació, d’igualtat i cohesió social, de defensa del territori i/o foment dels Països
Catalans i que compleixin amb els següents requisits:
- El projecte s’haurà d’iniciar abans del 31 de desembre del 2018 i s’haurà d’haver
executat abans de finalitzar el 2019.
- La col·laboració econòmica demanada no podrà superar el 70% del cost total del
projecte. I l’import màxim de la col·laboració no superarà , en cap cas, els 1.500 euros.
- Únicament es podrà presentar un projecte per entitat.
Quedaran automàticament exclosos qualsevol projecte que impliqui repercussions negatives
sobre 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.
No es podran presentar els projectes que s’haguessin presentat en anteriors convocatòries
de diners al carrer quan l’entitat hagués percebut una col·laboració econòmica per l’execució
del projecte.
2. CALENDARITZACIÓ
La convocatòria i publicació de les bases es faran al blog de la CUP de Blanes
(https://capgiremblanes.wordpress.com) i als mitjans de comunicació.

Calendari:
• 1 de juny: publicació de les bases per participar de la 3a convocatòria de Diners
al carrer
• 1 de juny al 30 de juny: període per presentar els projectes
• 6 de juliol: Trobada amb les entitats: Exposició i valoració dels projectes
• 13 de juliol: Trobada amb les entitats: Votacions i resultats
3.- COM I QUAN ES PRESENTEN ELS PROJECTES
Els projectes s'han de presentar en format digital al correu dinersalcarrerblanes@gmail.com.
Aquests hauran de tenir una extensió màxima de 10 pàgines. Els projectes es poden
presentar fins el dia 30 de juny del 2018 (inclòs).
4. APARTATS QUE HA D’INCLOURE EL PROJECTE
El projecte haurà de contenir els següents apartats:
A. Presentació de l’entitat i/o organització (dades generals, any de constitució, finalitats i
tasques desenvolupades, resum de les tasques realitzades durant els últims anys…)
B. Presentació del projecte:
- Justificació i/o objectius del projecte (anàlisi de la realitat, detecció de necessitats, què es
vol aconseguir…)
- Planificació i/o organització de l’activitat o projecte(metodologia, procediment a seguir,
temporització, recursos…)
- Pressupost (cost de les despeses previsibles, ingressos previstos i/o ajuts demanats)
El projecte ha de respondre a les següents preguntes “Per què es vol fer? Què es vol
aconseguir? Quant es vol aconseguir? A qui s’adreça? On es farà? Com es farà? Quan es farà?
Qui el farà? Amb què es farà?”
En tot cas, s’ha de tenir en compte que els projectes es valoraran segons els criteris detallats
en el punt cinquè de les bases. I per tant, resulta convenient la justificació del compliment
d’aquests criteris.
C. Declaració de compromís de destinar la col·laboració sol·licitada al projecte presentat i
executar el projecte abans de finalitzar el 2019.
5. COM ES VALORARAN ELS PROJECTES
Un cop finalitzat el període de presentació dels projectes (30 de juny del 2018) es farà una
primera trobada amb les entitats participants per tal de presentar i exposar els projectes a

la resta d'entitats participants i a les membres de l'Assemblea Local de la CUP. I la setmana
següent es posaran en comú les valoracions del projecte i es faran públics els resultats.
La valoració dels projectes s’efectuarà per part de l’Assemblea Local de la CUP (60%) i l’altre
(40%) mitjançant la valoració de les entitats que hagin presentat algun projecte a la
convocatòria i altres entitats que hagin participat en convocatòries anteriors.
Per a valorar les propostes es tindran en compte els següents criteris:
• En relació a l’entitat (10 punts):
a) Vinculació amb Blanes: si l’entitat és de la mateixa població (5 punts)
b) Experiència de l’entitat: accions i activitats realitzades des de la seva creació (3 punts)
c) Treball en xarxa: si fomenta el treball col·lectiu i en xarxa entre entitats (2 punts)
• En relació al projecte (40 punts):
d) Projecte participat per diverses entitats (2 punts)
e) Coherència: si el projecte és clar i coherent i existeix relació entre els objectius i els
resultats esperats (2 punts)
f) Adequació: si es resol o millora un problema o una necessitat existent; és a dir, si els
seus objectius s’adeqüen a les necessitats del context (8 punts)
g) Treball continuat: si els seus objectius i impactes generats poden perdurar en el temps
(4 punts)
h) Capacitat transformadora: que el projecte sigui capaç de transformar la societat (5
punts)
i) Influència: que el projecte vagi destinat a la població en situació de vulnerabilitat com
infants, dones immigrants, gent gran, diversitat funcionar, persones en risc d’exclusió
social... (4 punts)
j) Vincle amb Blanes: que el projecte reverteixi en la població blanenca (5 punts)
k) Impacte: es valoraran els efectes i conseqüències del desenvolupament del projecte,
així com la sensibilització a la població (4 punts)
l) Implementació: com es posa en pràctica i com es promociona el projecte (2 punts)
m) Finalitats prioritàries del projecte (2 punts): - Foment de l’ús social i la unitat de la
llengua i la cultura popular catalana - Cohesió i integració social - Defensa del territori Promoció de l’igualtat
n) Claredat i detall del pressupost (2 punts)
Es lliurarà a totes les entitats que presentin algun projecte, un formulari per tal que puguin
valorar la resta dels projectes.

La col·laboració econòmica es repartirà de la següent manera:
- El projecte més valorat es donarà el 100 % de la quantitat sol·licitada. (*)
- Els projectes en 2n i 3r lloc es donarà el 75 %.(*)
- El projectes en 4t i 5è lloc es donarà el 50 %.(*)
- La resta de projectes el 25 %.(*)
(*)Convé recordar que, tal i com s’ha explicat en el punt primer de les bases, a col·laboració
econòmica demanada no podrà superar en cap cas el 70% del cost total del projecte. I que
l’import màxim de col·laboració a sol·licitar serà de 1.500 euros. La CUP es reserva el dret de
modificar aquests percentatges a la baixa o a l’alça depenent dels projectes presentats.
En cas que una vegada efectuat el repartiment existís un sobrant de la quantitat destinada
al projecte diners al carrer, aquesta quantitat es destinaria a una caixa de resistència per a
respondre en cas de detencions, sancions i qualsevol acte de repressió.
6. RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS
Un cop valorats els projectes d’acord amb els criteris d’avaluació exposats, el 13 de juliol del
2018 es publicaran els resultats i la col·laboració econòmica que rebran les entitats
beneficiàries. Les entitats rebran en un únic pagament a través de transferència bancària la
col·laboració econòmica, una setmana després de la publicació dels resultats. En tot cas, la
CUP es posarà en contacte amb les entitats beneficiàries.
7. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Una vegada concedida la col·laboració econòmica les entitats hauran d’informar a la CUP de
l’inici, el desenvolupament i els resultats del projecte. I una vegada finalitzat el projecte
hauran de presentar una memòria de l’activitat amb detall i justificació de les despeses.
Les entitats s'obliguen a facilitar a la CUP material gràfic i resums informatius sobre l'execució
dels projectes.
En tot cas, les entitats es comprometen a difondre la iniciativa “Diners al carrer” en el marc
de l’execució del seus projectes. En qualsevol moment la CUP pot demanar als beneficiaris
informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes.
En qualsevol cas la CUP es reserva el dret de reclamar als beneficiaris de les col·laboracions
econòmiques l'import concedit en el cas que no s'executi el projecte amb anterioritat al 31
de desembre de 2019 o bé per qualsevol altre incompliment greu de les bases.
8. RESPONSABILITATS
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 dels projectes
que hagin percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.

