Annex:
“Subvencions a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat
1. Finalitat

https://bop.diba.cat

N627/2021/000020
Per decret AP48210086 de data 8 de juny de 2021, es consideren aprovades definitivament les Bases
Reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la
realització d'activitats i projectes de l’àmbit de Cooperació i Solidaritat que van ser aprovades inicialment
mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2021.

A

ANUNCI

Destinataris/Destinatàries

Podran sol·licitar subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant
Boi de Llobregat i que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats.
Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar
al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF
Pel que fa als projectes de cooperació, l'entitat sol·licitant ha de tenir relació directa amb el soci local
(contrapart responsable del projecte), sense la intervenció d'altres entitats.
En relació als projectes d'educació per la solidaritat és imprescindible que el projecte compti amb una carta
d'aval del centre o centres educatius on s'executarà la proposta i que en el formulari del projecte es detallin els
compromisos consensuats amb aquest en cas d'aprovar-se.
3.

Programa objecte de subvenció

Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s'atorgaran per a la realització de projectes de
cooperació al desenvolupament a països en vies de desenvolupament i projectes d'educació per a la
solidaritat a Sant Boi, d’acord amb les prioritats i objectius establerts als instruments específics de planificació
de la política municipal de cooperació al desenvolupament i el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament.
No es consideren projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin estrictament d’ajut humanitari i
d’emergència o que siguin una simple transferència de recursos. Per la seva banda, no es consideraran
projectes
d'educació per a la solidaritat les propostes únicament basades en la programació d'activitats a l'escola fora
de l'horari lectiu.
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2.

Data 30-6-2021

2.
Promoure projectes d'educació per a la solidaritat impulsats per les entitats de cooperació i vertebrats
amb els projectes educatius dels centres educatius de la ciutat.
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1.
Donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament que duen a terme les entitats per tal
d’impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social dels i les habitants dels països en vies de
desenvolupament, a fi que ells mateixos puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible,
econòmic i social
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La finalitat d’aquestes subvencions és promoure la justícia global mitjançant dues línies d'intervenció:

Cada entitat podrà presentar en solitari un màxim d'un projecte per cada línia d'intervenció.

B

En els formularis normalitzats per a la presentació de les sol·licituds s’estipulen els percentatges màxims de
despeses elegibles per a cada partida.

Aquesta convocatòria té un caràcter biennal, per la qual cosa el fet de rebre una subvenció en una de les
línies exclou la possibilitat de presentar-se en aquesta mateixa línia l’any següent.
4.

Període d'execució

Pel que fa els projectes d'educació per a la solidaritat per l'equip tècnic de la Unitat de Cooperació,
Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària en coordinació amb el Departament d’Educació de
l’Ajuntament.
Posteriorment a aquesta valoració, la Comissió Qualificadora, formada per un/a tècnic/a de Cooperació i
Solidaritat, la intervenció municipal o persona en qui delegui i el coordinador tècnic/a de subvencions, revisarà
que les sol·licituds d'una i altra línia compleixen els requisits que les Bases estableixen pels sol·licitants i
estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts en
aquestes. Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les Bases, la Junta de
Govern Local aprovarà la concessió de subvencions
6.

Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

Pels projectes de cooperació, l'import de la subvenció pot arribar fins el 80 % del cost del projecte amb un
import màxim de 15.000,00 € per projecte. L’import restant correspondrà a les aportacions de l’entitat
sol·licitant, la contrapart, la població beneficiada o d’altres finançadors públics o privats.
Pel que fa als projectes d'educació per a la solidaritat, l'import de la subvenció pot arribar fins el 80% del cost
del projecte amb un import màxim de 10.000,00
€ per projecte.
En el cas que l'import de la subvenció concedida sigui inferior al sol·licitat, l'entitat haurà de presentar una
reformulació de la sol·licitud d'acord amb allò previst a l'article 27 de la Llei general de subvencions.
Aquestes subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries dels pressupostos municipals dels
dos exercicis de la convocatòria
7.

Criteris de valoració

La proposta d'atorgament de subvencions, en règim de lliure concurrència competitiva, s'atindrà als següents
criteris de valoració de les sol·licituds:
1)

En relació als projectes de cooperació, sobre un total màxim de 200 punts:

a)
Entitat santboiana (màxim de 20 punts): es valorarà que l’entitat tingui la seu central a Sant Boi; el
suport social dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, segons el nombre de socis i sòcies i/o el nombre de
col·laboradors habituals (considerant-se com a tals aquells/es que fan una aportació econòmica regular a
l'entitat); la seva implicació a la vida comunitària: participació en el Consell Municipal de Cooperació,
Solidaritat i Pau i altres activitats promogudes des de l’àmbit.
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Pel que fa els projectes de cooperació, per l’equip tècnic de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau,
Mediació i Restauració Comunitària de l’Ajuntament pel que fa als criteris de valoració des de l’apartat a) al h)
del punt 7 d’aquest annex i pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel que fa als criteris de
valoració des de l’apartat i) al m) del punt 7 d’aquest annex. El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament tindrà la condició d’entitat col·laboradora, segons el que s’estableix a l’article 12, apartat 1
de la Llei General de Subvencions.

Data 30-6-2021

Les sol·licituds presentades seran valorades seguint els criteris establerts en el punt 7 d’aquest annex. En
ambdues línies, s’informarà de les sol·licituds en el Ple del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau,
abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora. Per cada línia de subvenció, es seguirà un procediment
diferenciat:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Resolució

B

5.

A

Les subvencions concedides tindran un termini d'execució màxim de 24 mesos, entre l'1 de gener de l'any de
l'exercici que s'estableixi a la convocatòria i el 31 de desembre de l'any següent a l'any de convocatòria. En
qualsevol cas, l'inici del projecte haurà de començar dins de l'any fixat a la convocatòria.

h)
Enfocament Basat en Drets Humans (màxim de 14 punts): es valorarà que el projecte estigui formulat
en base a l'Enfocament Basat en Drets Humans, és a dir, que els objectius, resultats i indicadors del projecte
estiguin formulats en base a aquest enfocament i vagin dirigits a la realització o a l'assoliment d'un dret humà
en concret o més d'un, com per exemple, el dret humà a l'alimentació, el dret humà a l'aigua i al sanejament,
el dret humà a l'educació, el dret humà a la salut o el dret humà a un habitatge adequat i digne, entre d'altres.
El projecte també ha d'afavorir l'enfortiment de les capacitats dels diferents actors que participen en el
projecte, és a dir, els titulars de drets (les persones), els titulars d'obligacions (les administracions públiques
locals) i els titulars de responsabilitats (comunitat, docents, sanitaris, organitzacions socials, etc...).
i)
Context i intervenció (màxim de 18 punts): Inclou, en primer lloc, el marc geogràfic i el context
històric, econòmic, polític i sociocultural en el qual se situa el projecte, per tal d'analitzar els problemes que es
contempla resoldre. Així mateix, especifica l'origen de la iniciativa i si aquest projecte es troba en el marc de
cooperació d'una regió o ciutat vinculada amb el Nord (per exemple, a través de processos d'agermanament
Nord- Sud). 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 les
entitats del Nord.
j)
Coherència i planificació (màxim de 33 punts): Es valora la coherència respecte als objectius i
resultats esperats. Per aconseguir aquesta coherència s'ha de tenir clar el pla d'activitats, el calendari
d'execució i el pressupost desglossat. Es valorarà que es presenti un arbre de problemes i un arbre
d’objectius. 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. Es tindrà en
compte la relació o integració amb altres projectes complementaris a la zona, promoguts per altres institucions
o entitats. El projecte ha de presentar elements de seguiment i avaluació adequats i suficients.
k)
Viabilitat (màxim de 24 punts): Ha d'estar garantit l'entorn polític favorable pel desenvolupament del
projecte, i el recolzament de les autoritats públiques locals, així com l'ús de mètodes i mitjans tècnics que
permetin aprofitar els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries. Amb aquest
requisit es pretén fomentar l'autogestió, autonomia i autosuficiència per tal de no introduir noves formes de
dependència econòmica i cultural. Evidentment, també s'ha de garantir l'execució del projecte per part de
l'entitat sol·licitant, així com la viabilitat econòmico-financera. Un projecte és viable quan, un cop finalitzat
l’ajut extern, els objectius assolits poden continuar beneficiant els grups receptors, els quals assumeixen la
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g)
Alineació amb altres plans o estratègies i caràcter innovador del projecte (màxim de 14 punts): Es
valora que el projecte formi part d’un pla general de l'entitat o del soci local i/o d'un pla o estratègia pública
d'acord a les polítiques públiques vigents d'àmbit local o nacional en la zona on es desenvoluparà, que
contempli la participació ciutadana de diferents agents socials i institucionals i que sigui un projecte pilot que
intenti donar noves respostes a velles o noves problemàtiques.
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f)
Projectes adreçats a dones (màxim de 14 punts): Es valorarà que les dones siguin les principals
beneficiàries directes, que participin activament en la gestió del projecte i que aquest tingui perspectiva de
gènere.
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e)
Prioritats geogràfiques (màxim de 14 punts): Es valorarà que el projecte es desenvolupi a Amèrica
Central i el Carib, països de procedència de la majoria de població nouvinguda a Sant Boi i els països amb un
Índex de Desenvolupament Humà baix segons la classificació del darrer informe del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament.
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d)
Activitats de difusió i sensibilització sobre el projecte adreçades als ciutadans i ciutadanes de Sant
Boi i activitats de sensibilització en general realitzades durant l'últim any (màxim de 14 punts).

B

c)
Projecte presentat conjuntament per vàries entitats que compleixin els requisits establerts en el punt
2 d’aquest annex (màxim de 5 punts). En aquest cas les entitats sol·licitants hauran d’aportar un document
subscrit per totes elles que certifiqui la voluntat de concórrer conjuntament a aquesta convocatòria de
subvencions.

A

b)
Interrelació entre l'entitat sol·licitant i la contrapart (5 punts): es valorarà que quedi demostrat el vincle
existent entre l'entitat i la seva contrapart, de manera que es pugui evidenciar l'experiència i trajectòria de
treball conjunt entre aquestes.

continuïtat del projecte. En aquest sentit, s'ha de demostrar que els beneficiaris de l’ajut poden i volen
continuar treballant en la realització dels objectius de l’ajut.

b)
Pertinència (màxim de 15 punts). Es valorarà que el projecte s’alineï amb a una visió transformadora
de l'Educació pel Desenvolupament (EPD) basada en l'enfocament de gènere i basat en drets humans
(EGiBDH) (5 punts), les estratègies (5 punts) i temàtiques prioritàries: cultura de pau, dret d'asil, desigualtats
globals, comerç just i consum responsable (5 punts) que planteja el Pla municipal d'Educació i Formació per a
la solidaritat en relació al treball amb els agents educatius de la ciutat.
c)
Capacitat operativa dels participants (màxim de 15 punts). Es valorarà la trajectòria específica de
l'entitat en l'àmbit educatiu i en relació a la proposta que planteja i els recursos especialitzats estructurals per
fer-la possible (7,5 punts) així com l'experiència i trajectòria de treball prèvia amb el centre educatiu específic
amb qui es proposa la intervenció (7,5 punts)
d)
Metodologia (màxim 40 punts). Es valorarà que el projecte s'articuli en el Projecte Educatiu de
Centre, Pla d'Acció Tutorial o altres instruments programàtics dels centres educatius (8 punts), que
s'incorporin activitats adreçades a tota la comunitat educativa (8 punts) , que les activitats es plantegin des
d'una mirada competencial, des d'una òptica de treball per projectes i en diferents matèries (8 punts) , que
s'incorporin elements innovadors a la proposta (8 punts) i que les propostes permetin establir vincles entre els
centres educatius i el territori, ja sigui a través dels projectes propis de l'entitat com a través de la programació
estable d'activitats de Cooperació, Solidaritat i Pau a la ciutat (8 punts).
e)
Viabilitat, pressupost i sostenibilitat (15 punts) . Es valorarà la coherència i viabilitat del pressupost en
relació a les activitats proposades (5 punts); la capacitat del centre educatiu de donar continuïtat a la
proposta/estratègia/temàtiques més enllà del projecte (5 punts) i que aquest pugui contribuir a incorporar
continguts de l'EPD des d'una perspectiva transversal (5 punts).
8.

Justificació

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant una memòria parcial tècnica i econòmica, que
s'haurà de presentar en data límit 30 de gener de l'any posterior al de la convocatòria i una memòria final,
tècnica i econòmica, que s'haurà de presentar abans del 30 de gener del segon any posterior al de la
convocatòria.

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-5

a)
En relació a l'entitat i vinculació a la ciutat (màxim 15 punts) Es valorarà que l’entitat tingui la seu
central a Sant Boi (5 punts), la seva implicació a la vida comunitària: participació en el Consell Municipal de
Cooperació, Solidaritat i Pau i en les activitats periòdiques proposades per l’Ajuntament (5 punts) i l'articulació
amb diferents actors del territori (5 punts).

CVE 202110087890

En relació als projectes d'educació per a la solidaritat, sobre un total màxim de 100 punts:

Data 30-6-2021

2)
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m)
Entitat del sud (màxim de 15 punts) : Els projectes han de ser promoguts amb organitzacions dels
països en vies de desenvolupament que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per tal que es
puguin aconseguir els objectius previstos. Una valoració positiva té en compte si l’entitat està constituïda, si
compta amb la capacitat operativa, administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte presentat, si
té base social (socis i voluntaris), .si els estatuts interns reflecteixen línies d’acció orientades al
desenvolupament integral, el prestigi local i l’experiència acumulada i la capacitat de concertar recursos propis
i/o aliens al projecte. En aquest sentit cal aportar el màxim d’informació sobre la contrapart local. Es valorarà
que sigui un projecte en què participin diverses entitats del Sud. Es valorarà també que l'entitat estigui
adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.

A

l)
Beneficiaris/es del projecte (màxim de 10 punts): Cal valorar el tipus de beneficiaris/es, tot prioritzant
els col·lectius doblement oprimits, així com el seu grau de participació en el cicle del projecte: identificació,
planificació, execució, seguiment i avaluació del projecte, i el seu grau de compromís i d'implicació en l'acció
prevista. Els beneficiaris hauran d'estar clarament definits en directes / indirectes / perjudicats / exclosos, i
agregats per categories (sexe, edat i altres rellevants pel projecte).

B

En el cas de la justificació econòmica, a més de la documentació a la que fa referència el punt 7.1e) de les
Bases d’aquesta convocatòria, també es podrà presentar un compte justificatiu amb l’aportació d’un informe
d’un auditor, inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, en el cas que sigui de l’estat espanyol o, en
el cas que sigui d’un país estranger, segons el règim d’habilitació establert en aquest país per a l’exercici de

l’activitat d’auditoria, d’acord amb el que s’estableix a l’article 74 del Reglament de la Llei general de
subvencions. La memòria econòmica haurà d'anar acompanyada dels justificants bancaris corresponents de
les transferències realitzades a la contrapart.
Caldrà justificar en tots els casos com a mínim el 100% de la subvenció concedida.

Sant Boi de Llobregat, 21 de juny de 2021

B
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La tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’actuació d’Aliances, Innovació i Govern Intern, Salut González Martín
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Les despeses indirectes imputades com a justificants no poden superar el 10% de la subvenció concedida. Els
recursos humans de l'entitat sol·licitant es consideraran despeses indirectes a efectes d'aquest càlcul.”
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