CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL I PROJECTES
D’EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ, PER L’ANY 2019.

1. Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a:
− Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional que tinguin com a
objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.
− Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització que tinguin com a
objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels
drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de la pau.
2. Projectes exclosos
No són objecte d’aquesta convocatòria els projectes que es trobin en algun dels supòsits
establerts en les Bases Reguladores d’aquesta convocatòria.
3. Entitats beneficiàries i requisits de les entitats beneficiàries
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense
ànim de lucre que reuneixin els requisits establerts al punt 3 de les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
En el cas de tractar-se de sol·licituds presentades per més d’una entitat, aquests
requisits seran aplicables almenys a una d’elles.
4. Tipus i dotació de la subvenció
4.1. La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes.
4.2. La dotació pressupostària global d’aquesta convocatòria es de cent seixanta-nou
mil cinc-cents euros, dels quals cent trenta mil euros (130.000,00€) per a projectes
de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i trenta-nou mil cinccents euros (39.500,00€) per a projectes d’educació per al desenvolupament i
sensibilització.
5. Presentació de sol·licituds
5.1. Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la
sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes
bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Girona.
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà de
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

6. Documentació a presentar
La documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:
6.1. Respecte de l'entitat: (consultar Bases Reguladores)
6.2. Respecte del projecte: (consultar Bases Reguladores)
6.3. Fitxa resum de la sol·licitud: l’entitat està obligada a presentar la fitxa resum
normalitzada que estarà a disposició de les persones sol·licitants a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament de Girona (http://www2.girona.cat/ca/solidaritat).
6.4. Fitxa de tercers, només en el cas de no haver rebut mai cap subvenció d’aquest
Ajuntament o haver modificat les dades bancàries.
6.5. Documentació acreditativa de la contrapart i de l’autoritat local corresponent (governs
locals, regionals, ministeris, comitès de desenvolupament local) on es manifesti la
prioritat del projecte i l’alineament amb els plans de desenvolupament local
7. Condicions bàsiques dels projectes
Consultar les Bases Reguladores de les dues línies de subvencions d’aquesta
convocatòria
8. Criteris per a la valoració de les sol·licituds
Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran
els que es detallen en les Bases Reguladores. Cada apartat suma un total de 100 punts, i
el resultat serà ponderat amb el percentatge que s’indica per a cada apartat, requerint-se
per a l’atorgament de subvenció una puntuació mínima d’un 60% del total dels apartats.
9. Resolució i òrgan competent
9.1. L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà l'atorgament de les
subvencions que es considerin oportunes en el termini màxim de dos mesos a
comptar des de la data final de presentació de sol·licituds.
9.2. En la resolució de concessió s’hi farà constar:
a) Referència d’aquestes bases.
b) Nom de l’entitat beneficiària.
c) Quantia de la subvenció.
d) Forma de pagament de l'import total concedit.
e) Destí i finalitat de la subvenció.
f) Termini i forma de justificació tant del compliment de la finalitat per a la qual es
concedeix la subvenció com de la seva aplicació econòmica.
g) Obligacions de l’entitat beneficiària.
9.3 La concessió o denegació de la subvenció es notificarà expressament a cada entitat i
les subvencions concedides es podran consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.
9.4 En cas de denegació, se n'especificaran les causes.

10. Comissió qualificadora
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una comissió integrada pel regidor
de Cooperació, el personal tècnic municipal en matèria de cooperació i els representants
delegats pel Consell Municipal de Solidaritat estudiaran els diversos projectes i en farà un
informe adreçat al ple del mateix Consell. No formaran part de la comissió representants
d’entitats que hagin presentat projecte a la convocatòria.
11. Pagament de la subvenció
El pagament íntegre de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a
partir de la resolució. Malgrat tot, es podran establir pagaments fraccionats de l’import
total concedit, que prorrogui la quantitat total de la subvenció més enllà d’aquests dos
mesos.
12. Justificació de la subvenció
12.1 L’entitat haurà d’acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la
subvenció i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió.
L’entitat haurà de presentar obligatòriament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Girona, en el mes següent a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de
gener de l’any següent a la convocatòria el compte justificatiu simplificat. (consultar
Bases Reguladores)
12.2 Fitxa de justificació de la subvenció atorgada: Juntament amb aquesta memòria,
l’entitat haurà de presentar la fitxa de justificació del projecte finalitzat, la qual es podrà
descarregar de la web de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Girona
(http://www2.girona.cat/ca/solidaritat).
13. Obligacions de les entitats beneficiàries
A més d'acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament, són obligacions de les
entitats beneficiàries (Consultar Bases Reguladores)
14. Formes de seguiment i de control
El seguiment i control del compliment de les condicions que en el seu moment van
determinar la concessió de la subvenció, es podran dur a terme a través dels diferents
mecanismes establerts en les Bases Reguladores d’aquesta convocatòria.
15. Supòsits de revocació, modificació, renúncia o reintegrament
En principi, la naturalesa i objecte del projecte subvencionat no pot patir modificacions
substancials. Consultar les Bases Reguladores d’aquesta convocatòria per veure els
supòsits de revocació, modificació, renúncia o reintegrament de les subvencions
concedides.

