
 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

2020 DE L’ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

Qui es pot presentar? 

Poden optar a les subvencions totes les entitats o associacions vinculades a la Bisbal d’Empordà, sense afany de lucre, que 

hagin realitzat projectes de cooperació al desenvolupament internacional a països amb situacions desfavorides durant l’any 

2020. Les entitats o associacions interessades hauran de reunir tots i cadascun dels següents requisits: 

a) Estar legalment constituïda com associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, com a mínim 

amb un any d’antiguitat i com a entitat sense afany de lucre. 

b) Haver justificat, dins el termini establert, la destinació d’altres subvencions rebudes anteriorment.  

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.  

En cap cas podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats que estiguin incloses en algun motiu d’exclusió de 

l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Quin és el termini per la presentació de les sol·licituds? 

Les sol·licituds es presentaran amb data límit el Dijous 27 d’agost de 2019. 

Com s’han de presentar les sol·licituds? 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del registre electrònic de l’Ajuntament: 
https://www.seu-e.cat/web/labisbaldemporda 
 

Quins documents s’han d’ajuntar? 

En el cas de ser la primera vegada que es demana subvenció a la convocatòria de projectes de cooperació i solidaritat de 

l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania: 

 DNI del representant de la persona jurídica 

 Certificat del nomenament del representant de la persona jurídica. 

 Estatus de la persona jurídica. 

 CIF de la persona jurídica. 

 Full de sol·licitud de la convocatòria. 

 Memòria on consti de forma resumida les activitats dutes a terme fins al moment. 

 Projecte de les activitats a desenvolupar (a l’objecte dels criteris de valoració de les sol·licituds).  

 Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat. 

 Fitxa de creditor. 

 Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut). 

 

En cas d’haver sol·licitat prèviament una subvenció a la convocatòria de projectes de cooperació i solidaritat de l’Àrea d’Acció 

social i Ciutadania: 

 Memòria on consti  de forma resumida les activitats dutes a terme fins al moment. 

 Full de la sol·licitud de la convocatòria. 

 Projecte de les activitats a desenvolupar (a l’objecte dels criteris de valoració de les sol·licituds). 

 Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat. 

 Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut). 

 

Quins són els criteris de valoració de les sol·licituds? 

Les propostes presentades tindran un barem màxim de 100 punts. Caldrà un mínim de 40 punts per obtenir la subvenció. Els 
criteris que amb caràcter general, es tindran en compte seran el següents: 

 

https://www.seu-e.cat/web/labisbaldemporda


 

 

 

a) Temàtica/Objectius = fins a 40 punts 

 

 Es prioritzaran els projectes de codesenvolupament 

 Foment de la participació i apoderament de col·lectius 

 Foment dels valors socials de la igualtat i la no-discriminació, d’inclusió social i interculturalitat. 

 Caràcter innovador. 

 El grau de concreció del projecte presentat. 

 

b) Impacte/ Participants/ Beneficiaris = fins a 35 punts  

 

 Impacte de sensibilització i participació del projecte en la ciutadania de la Bisbal. 

 Volum de participants/beneficiaris del projecte amb inclusió de la interculturalitat. No es valorarà tant el nombre de 
persones a qui va dirigida, sinó en la qualitat o repercussió sobre les persones que en gaudeixen. 

 Organització conjunta amb d’altres entitats i contrapart al país d’origen. 

 Continuïtat de la programació i/o activitat. 

 Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius del projectes i/o activitats als quals es 
destinarà la subvenció. 

 

c) Pressupost/Costos = fins a 25 punts  

 

 Capacitat de finançament propi i d’obtenció d’altres fonts de finançament. 

 Destinació de la subvenció. 

 Grau de relació entre el cost total i les característiques del projecte (realisme i adaptació). 

 Nivell de racionalització de la despesa. 

  

 
IMPORTANT: Implementació administració electrònica 

Els representants d'entitats que no tingueu encara certificat electrònic per poder fer els tràmits amb l'Ajuntament de la Bisbal, 
us podeu donar d'alta a ID.CAT AL MÒBIL 

Les passes a seguir són: www.labisbal.cat - pestanya SEU-E - instància genèrica - empleneu sol·licitud - (sota Utilitza el meu 
id.cat mòbil)   Dóna’m d'alta - Alta sense certificat - Comença - omplir les dades que us demanin - rebreu un missatge al mòbil 
amb una contrasenya i després un missatge de confirmació d'enregistrament. 

A partir d'aquí per qualsevol tràmit podeu omplir la instància genèrica i adjuntar els documents que calguin ( compte justificatiu, 
formularis de subvencions, instància per activitats,....). 

Si a més voleu tenir L'idCAT Certificat (un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador i que garanteix la identitat de 
les persones a Internet i permet la signatura de documents i correus electrònics) entreu a www.idcat.cat (sol·licitud de 
certificat), demaneu cita al Consell Comarcal o a Xaloc (validació de la identitat) i Descarregueu el certificat al vostre ordinador. 

 
Contacte de referència per aquesta convocatòria 
 
Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
Edifici Ajuntament Vell 
C. De les mesures, 17 
acciosocialiciutadania@labisbal.cat 
Tel. 678.55.15.70 

http://www.labisbal.cat/
http://www.idcat.cat/
mailto:acciosocialiciutadania@labisbal.cat

