Dilluns, 8 d'abril de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal d'Osona
ANUNCI
La Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 13 de març de 2013, va aprovar les bases reguladores per a la
concessió d’ajuts per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat per entitats sense finalitat de lucre amb
seu a la comarca d’Osona.
Disposar el tràmit d’informació pública de les bases reguladores de les subvencions pel termini màxim de vint dies a
comptar a partir de la publicació de l’anunci al DOGC, sense perjudici dels anuncis precedents als butlletins provincials
de Barcelona i Girona. Si transcorregut l’esmentat termini no es presenten al·legacions, les bases s’entendran
aprovades definitivament.
Bases reguladores per a la convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat per entitats
sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d’Osona.
1a. OBJECTE. L’atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat i cooperació que tinguin com a finalitat
la cooperació en el desenvolupament en l'àmbit internacional per entitats sense finalitat de lucre degudament
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona prioritza les accions de cooperació al desenvolupament en aquells
països en vies de desenvolupament d’on provenen la majoria dels immigrants que actualment resideixen a Osona, i
també la participació de les entitats de cooperació d’Osona en les activitats de solidaritat i sensibilització que es fan a
comarca.
El període d’execució de les accions objecte de subvenció serà de 18 mesos a comptar a partir de la data d’abonament
de la bestreta corresponent al 70% de l’import atorgat per part del Consell Comarcal d’Osona a favor del Fons Català de
Cooperació, segons la base 11a.
2a. REQUISITS DELS BENEFICIARIS. Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases totes les
entitats sense afany de lucre amb domicili a la comarca d’Osona que acreditin els requisits següents:
- Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
- Disposar de seu social a la comarca d’Osona.
- Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d’activitats i projectes orientats a la
cooperació i/o la solidaritat. També podran presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats que, tot i no
complir amb aquest punt, realitzin habitualment activitats de solidaritat i cooperació amb organitzacions homòlogues.

- En el cas que la sol·licitant sigui una Fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d’haver presentat els
comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d’acord amb l’article 336.3 del Llibre III del Codi Civil de
Catalunya.
No podran tenir la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
3a. SISTEMA DE SUBVENCIÓ. Serà pel sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases
per l’òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s’entendran
aprovades amb caràcter definitiu.
La convocatòria d’aquestes subvencions pot ser conjunta amb la publicació de les bases.
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- Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l'experiència de l’entitat en la realització de les actuacions
assimilables a les que s’orienten els ajuts, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l’ajuda.

Dilluns, 8 d'abril de 2013
4a. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les sol·licituds seran formulades d’acord amb el model
que lliurarà el Consell i es presentaran al registre general d’aquest, sense prejudici dels altres mitjans previstos en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. El
termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de publicació de l’anunci de
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunci que també serà publicat al tauler d’edictes de la
Corporació i a la pàgina web www.ccosona.cat. Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
a) Documentació de l'entitat:
- Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l’entitat.
- Fotocòpia compulsada de la inscripció de l’entitat al registre corresponent.
- Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat.
- Fotocopia compulsada del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte a
l’entitat.
- Memòria econòmica i d’activitats de l’entitat corresponent a l’exercici econòmic anterior.
- Certificats o documents que acreditin la participació en actes solidaris o de sensibilització realitzats a Osona l’any
anterior de la present convocatòria, on quedi clar el municipi on s’ha realitzat l’activitat.
- Documents que justifiquin la participació directa dels col·lectius d’immigrants en l’elaboració, seguiment i/o identificació
del projecte.
- En el cas que la sol·licitant sigui una Fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d’haver presentat els
comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d’acord amb l’article 336.3 del Llibre III del Codi Civil de
Catalunya.
b) Documentació de l’entitat del Sud o contrapart:
- Memòria econòmica i d’activitats de l’entitat corresponent a l’exercici econòmic anterior.
- Si és una organització legalment constituïda, s’ha d’aportar el document del registre corresponent i els estatuts de
l’entitat.
c) Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap circumstància prevista en l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució
ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé d’haver-ne estat objecte i
haver prescrit la sanció, i d’estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
d) Una descripció del projecte de cooperació prenent com a model el formulari de presentació de projectes que hi haurà
a la pàgina web del Consell www.ccosona.cat.

En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud de no haver demanat o
obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per la mateixa finalitat de cap organisme de les
administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
També haurà de constar el compromís escrit del peticionari de comunicar al Consell Comarcal d’Osona si l’entitat arriba
a obtenir subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques o entitats. Si es
produeix un excés de finançament serà reduïda l’aportació del Consell en el mateix import.
Al mateix temps, s’estableix la prohibició de percebre subvencions o altres ingressos per la mateixa finalitat o similars
d’activitats que puguin provenir d’una altra àrea o departament d’aquest Consell Comarcal. Aquest extrem s’acreditarà
d’ofici.
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e) En el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o provades per la mateixa finalitat,
declaració responsable de concurrència, inclosa al formulari de sol·licitud, amb indicació de l’administració o entitat
pública o privada a la qual s’hagi sol·licitat subvenció i de l’estat de tramitació d’aquesta sol·licitud.
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La signatura i presentació d’aquesta sol·licitud impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen el
procediment, així com l’autorització al Consell Comarcal d’Osona per a comprovar, si s’escau, d’ofici si el beneficiari està
al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
Si la sol·licitud formulada presenta defectes, inexactituds o omissió d’algun dels documents requerits, el Consell
Comarcal d’Osona requerirà a l’entitat sol·licitant per tal que en el termini màxim de deu dies hàbils faci les esmenes
corresponents.
5a. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES. Les condicions bàsiques que hauran de complir els projectes per tal
d’accedir als ajuts coincideixen amb els lineaments estratègics del Fons Català de Cooperació i són els següents:
- Promoure la cooperació descentralitzada.
- Tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament integral de persones i comunitats dels països perifèrics,
respectant-ne la identitat històrica i cultural, evitant aquelles actuacions que generin o reforcin relacions de dependència
amb els països centrals.
- Ser desenvolupats amb la participació directa i continuada de les persones beneficiàries, tant en la planificació com en
l’execució i avaluació de les obres i accions contemplades, en el sentit que les persones siguin subjectes actius i
protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social.
- Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats
beneficiàries, contribueixin i fomentin l'autogestió, l'autonomia i l'autosuficiència, incidint en les causes estructurals de la
realitat sobre la qual s’està intervenint.
- Han de fonamentar-se en l'equitat i la tolerància. S’atendran prioritàriament projectes per a sectors doblement oprimits
com són les dones, els grups ètnics, els infants o altres.
- S’han de desenvolupar dins un context de democràcia i de respecte als drets humans.
- Els projectes han de sensibilitzar la població del Nord en la comprensió d’altres societats i cultures, fomentant les
relacions entre tot tipus d'institucions homòlogues.
- Han de fomentar, facilitar i canalitzar la participació dels habitants dels municipis en els assumptes de cooperació i
solidaritat. Augmentant la consciència pública sobre la interdependència Nord Sud a través de debats, exposicions...
d’experiències directes i d’activitats d’educació, tant dins com fora dels sistemes educatius en tots els seus àmbits.
6a. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Els projectes seran valorats pel Fons Català de Cooperació, d’acord amb la fitxa d’avaluació (Annex 1). S’eliminaran de
la convocatòria els projectes que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts en la fitxa d’avaluació.

L’àrea de cooperació del Consell Comarcal d’Osona valorarà la fitxa complementària (Annex 2), amb la finalitat
d’avaluar la implicació de l’entitat en la participació associativa de la comarca i que siguin accions de
codesenvolupament
Subvenció dels projectes.
- Per al càlcul de la puntuació total, es sumarà la puntuació obtinguda de la fitxa d’avaluació (Annex 1) a la puntuació
que s’obtingui en la fitxa complementària (Annex 2). La puntuació màxima d’un projecte serà de 200 punts.
- La distribució dels ajuts es farà en funció de la puntuació final obtinguda, atès el pressupost anual de la convocatòria.
- L’import sol·licitat no pot excedir el 80% del cost total del projecte. Les altres fonts de finançament s’han de demostrar
mitjançant la documentació pertinent.
7a. ÒRGANS. La proposta d’atorgament de subvencions serà elaborada per una comissió designada pel President i
formada per: el president del Consell o vicepresident en qui ho delegui, un conseller delegat de l’àrea que gestioni el
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El Fons Català de Cooperació farà arribar el dictamen a que fa referència el conveni al Consell Comarcal d’Osona i
acreditarà de forma fefaent llur valoració als efectes del seu sotmetiment a l’òrgan del Consell que haurà d’elaborar la
proposta d’atorgament.
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programa, un conseller en representació dels grups polítics que no formin part del govern, la gerent del Consell
Comarcal, la cap de Servei i la responsable tècnica de l’Àrea de Cooperació. També serà convidat un representant del
Fons Català de Cooperació amb veu i sense vot.
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de subvencions, segons escaigui, és la Comissió Permanent del Ple
del Consell Comarcal d’Osona.
8a. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. El Consell Comarcal d’Osona farà públiques les subvencions
concedides mitjançant un anunci al tauler d’edictes del Consell pel termini d’un mes, a comptar a partir de la data
d’inserció de l’anunci. En aquest anunci hi constarà el nom de les entitats beneficiàries, el títol de les activitats
subvencionades, la quantitat de les subvencions concedies, així com el nom de les entitats a les quals s’ha denegat la
subvenció sol·licitada.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les
dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria
d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
9a. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’entitat beneficiària haurà d’acceptar explícitament la subvenció, amb la
signatura del document que a aquest efecte facilitarà el Fons Català de Cooperació, així com el document de notificació
de dades bancàries, on s’ha de transferir l’import de la subvenció. Una còpia d’aquest document el Fons Català de
Cooperació el trametrà al Consell Comarcal d’Osona.
10a. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT PER A LA QUE ES CONCEDEIX
LA SUBVENCIÓ. Les entitats han de justificar l’activitat realitzada al Fons Català de Cooperació a l’adreça Via Laietana,
33, 9è 2a - 08003 Barcelona, amb còpia al Consell Comarcal d’Osona, presentant la documentació següent:
- Un informe narratiu que descrigui les activitats realitzades i els objectius assolits, acompanyat amb la informació
gràfica i els materials audiovisuals que formin part dels elements de difusió.
- Fotografies, si és possible, que mostrin el desenvolupament de l’acció.
- Informe econòmic, que ha d’incloure com a mínim la informació següent.
- Documents que acreditin les operacions de canvi de moneda efectuades.
- Relació d’altres subvencions rebudes pel projecte.
- Quadre resum de despeses totals del projecte, indicant les despeses imputades a la subvenció del Consell Comarcal i
les despeses imputades als altres finançadors.
- Quadre amb la relació de les totes depeses del projecte on hi consti: número de factura/rebut, nom del proveïdor, data
de la factura, import en la moneda en que s’ha efectuat l’operació, import equivalent en EUR, i import imputat a la
subvenció del Consell Comarcal.
- Còpies de les factures i/o rebuts que acreditin la despesa.

- Aportar als materials de difusió i publicitat de l’activitat el logotip del Consell Comarcal d’Osona.
El Fons Català de Cooperació revisarà els informes presentats i justificarà l’execució del projecte davant el Consell
Comarcal d’Osona en la forma establerta al conveni signat entre ambdues institucions. El Fons Català ha de presentar
aquesta justificació en un termini màxim de 18 mesos des de la recepció dels recursos econòmics, corresponents a la
bestreta del 70%. Les entitats hauran de presentar al Fons Català de Cooperació la documentació justificativa amb
temps suficient perquè aquest pugui revisar-la i donar la seva conformitat.
11a. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. El Consell Comarcal d’Osona transferirà al Fons Català de Cooperació una
bestreta del 70% de l’import atorgat pels projectes aprovats per la convocatòria de subvencions, i el 30% restant una
vegada s’hagin justificat els projectes concedits dintre del termini establert en el punt anterior.
Així mateix el Fons Català de Cooperació transferirà els imports concedits a les entitats beneficiàries que el Consell
Comarcal ha atorgat subvenció, sempre i quan l’hagin acceptat d’acord amb el punt 9.
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- Certificació que les despeses realitzades han estat executades pel projecte i que no s’utilitzaran per justificar altres
subvencions o ajuts rebuts per l’entitat, i que les còpies que s’envien juntament amb el certificat són imatge fidel dels
originals en poder de l’entitat.
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12a. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. A més d’acceptar i donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el seu reglament; les bases que regulen la convocatòria i la normativa aprovada pel Consell
Comarcal, són obligacions de les entitats beneficiaries les següents:
a) Complir amb l’objectiu, executar les accions i dur a terme l’activitat per la qual s’ha obtingut subvenció.
b) Justificar davant de l’òrgan competent el compliment dels requisits, condicions i demés qüestions que se li puguin
exigir d’acord amb les bases.
c) Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip del Consell Comarcal d’Osona precedit de la
frase: "amb el suport de:"
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha de dur a terme l’òrgan concedent i aportar tota la informació que
li pugui ser requerida.
e) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats
atorgades se superi el 100% del cost de l’activitat que ha de realitzar l’entitat beneficiària. En qualsevol cas, s’ha de
comunicar al Consell Comarcal d’Osona l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financiïn
l’activitat subvencionada.
f) Presentar al Consell Comarcal d’Osona les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en relació amb
l’activitat subvencionada.
g) Col·laborar en les activitats de sensibilització que el Consell Comarcal d’Osona organitzi per difondre els projectes de
cooperació subvencionats.
13a. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA La dotació pressupostaria per a la convocatòria de subvencions a projectes de
cooperació al desenvolupament i solidaritat serà la que determini el pressupost del Consell Comarcal d’Osona per cada
anualitat.
14a. SUPÒSITS DE REVOCAClÓ, MODIFICAClÓ, RENÚNCIA O REINTEGRAMENT, AIXÍ COM CONSEQÜÈNCIES
DE L'INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS.
L’entitat està obligada a sotmetre a autorització prèvia al Fons Català de Cooperació i al Consell Comarcal d’Osona
qualsevol modificació que realitzi al projecte respecte la sol·licitud presentada.
L'incompliment de les obligacions per part del beneficiari pot comportar la revocació de la subvenció i el reintegrament
dels diners concedits.
15a. ALTRES. Els ajuts en els projectes de solidaritat i cooperació no genera cap tipus de responsabilitat al Consell
Comarcal d’Osona, en tant que la seva organització correspon a l’entitat sense finalitat de lucre beneficiària de la
subvenció.

16a. RÈGIM JURÍDIC. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions del Consell Comarcal d’Osona; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
reglament general executiu que la desenvolupa.
Vic (Osona), març 2013.
ANNEX 1: FITXA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ (FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ)
Elements a valorar i puntuacions:
(Les puntuacions indiquen els valors màxim. Cada element es valorarà entre 0 i el valor màxim).
1- CONTEXT I INTERVENCIÓ (Màxim 15 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 les entitats del Nord.
1.1 MARC GEOGRÀFIC I CONTEXT HISTÒRIC, ECONÒMIC, POLÍTIC I SOCIOCULTURAL: el context defineix el
marc general en el qual se situa el projecte i analitza els problemes que es contempla resoldre.
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Així mateix, les subvencions que es puguin concedir estan sotmeses a la limitació pressupostària i no generaran cap
dret de continuïtat en l’assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

1.2 ORIGEN DE LA INICIATIVA: col·lectius organitzats, institucions oficials. El projecte respon a una necessitat
5
demostrada. Els participants estan clarament definits.
1.3 PROJECTE EN EL MARC DE COOPERACIÓ D'UNA REGIÓ O CIUTAT VINCULADA AMB EL NORD: a través
5
dels processos d'agermanament nord-sud, de codesenvolupament a través de la implicació de població immigrada
amb les seves societats d'origen, o altres partenariats de cooperació municipal directa.
2- CONTINGUT I PLANIFICACIÓ (Màxim 27 punts)
Un projecte 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.
2.1 LÒGICA D'INTERVENCIÓ: Claredat i lògica en la definició d'objectius, resultats i activitats en coherència amb la
5
problemàtica que es vol abordar.
2.2 PLA D'ACCIÓ: El Pla és clar i factible. Les activitats consten detallades i calendaritzades en un cronograma.
5
2.3 PRESSUPOST DESGLOSSAT: El pressupost està detallat per partides i cofinançadors.
3
2.4 PRESSUPOST COHERENT: El pressupost és coherent amb els objectius i la planificació d'activitats.
3
2.5 SEGUIMENT I AVALUACIÓ: El projecte presenta elements de seguiment i avaluació adequats i suficients.
5
2.6 NIVELL D'INTEGRACIÓ AMB ALTRES PROJECTES COMPLEMENTARIS A LA ZONA.
3
2.7 ES CONTEMPLA REALITZAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ASSOCIADES AL PROJECTE.
3
3- VIABILITAT (Màxim 20 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.
3.1 VIABILITAT POLÍTICA: garantia de suport al projecte, entorn polític favorable per al desenvolupament del projecte. 4
3.2 TECNOLOGIES APROPIADES: valorar la viabilitat en relació a l'ús de mètodes i mitjans tècnics que permetin
4
aprofitar els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries i així fomentar l'autogestió,
l’autonomia i l’autosuficiència, de manera que no es comprometi el benestar de les generacions actuals i futures, i no
s'introdueixin noves formes de dependència econòmica i cultural.
3.3 CAPACITAT INSTITUCIONAL I DE GESTIÓ: garantia d'execució del projecte per part de l'entitat sol·licitant.
4
Valorar la capacitat administrativa, organitzativa i tècnica perquè el projecte es dugui a terme i se'n pugui garantir la
continuïtat en acabar el suport extern.
3.4 ASPECTES SOCIOCULTURALS: valorar la viabilitat en relació al respecte a la identitat històrica i cultural, evitant 4
aquelles actuacions que generin o reforcin relacions de dependència i estimular l'autoconfiança de les persones i de
les comunitats perquè solucionin les seves necessitats de la manera més autònoma possible, no introduint noves i més
profundes formes de dependència econòmica i cultural.
3.5 VIABILITAT ECONOMICOFINANCERA del projecte en relació als recursos utilitzats, els béns a generar i les
4
despeses operatives. En el cas de projectes assistencials valorar la continuïtat dels efectes de l'acció prevista.
4- BENEFICIARIS DEL PROJECTE (Màxim 8 punts)
Cal valorar el tipus de beneficiaris, així com el seu grau de participació en el cicle del projecte: identificació,
planificació, execució, seguiment i avaluació del projecte
4.1 PARTICIPACIÓ: valorar el grau de participació dels beneficiaris en la planificació, l’execució i l’avaluació del
4
projecte i el grau de compromís i d'implicació en l'acció prevista.
4.2 TIPUS DE BENEFICIARIS: Els beneficiaris estan clarament definits en directes / indirectes / perjudicats / exclosos, 4
i agregats per categories (sexe, edat i altres rellevants pel projecte).
5- ENTITAT DEL SUD (Màxim 12 punts)
Els projectes han de ser promoguts amb organitzacions socials dels països del Sud 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 treballa en xarxa, està constituïda, si els estatuts interns reflecteixen línies d’acció orientades al
desenvolupament integral, el prestigi local i l’experiència acumulada.
5.1 Treball en xarxa: és un projecte en què participen diverses entitats del Sud.
3
5.2 L'entitat està adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.
2
5.3 EXPERIÈNCIA ACUMULADA I PRESTIGI LOCAL de l'entitat del Sud en la realització de les accions proposades 2
en el projecte: l'entitat compta amb la capacitat operativa, administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte
presentat.
5.4 EXPERIÈNCIA de l'entitat en anteriors exercicis econòmics i acompliment d'objectius i compromisos adquirits.
2
5.5 COFINANÇAMENT: L'entitat té base social (socis i voluntaris) i té capacitat per obtenir fons propis. L'entitat fa una 3
contrapartida amb diners o espècies al projecte.
6- ENTITAT DEL NORD (Màxim 18 punts)
Una valoració positiva té en compte si l’entitat està constituïda, si els estatuts interns reflecteixen línies d’acció
orientades al desenvolupament integral, la trajectòria, el prestigi local, l’experiència acumulada, la presència en el
territori i les activitats de sensibilització articulades al projecte de cooperació i l’experiència acumulada i la capacitat de
concertar recursos propis i aliens, així com la naturalesa del vincle establert entre l'entitat del Nord i del Sud.
6.1 PROJECTE CONSORCIAT: l'entitat està involucrada en un procés de concertació amb altres entitats del Nord.
3
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6.2 L'entitat està adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.
6.3 EXPERIÈNCIA ACUMULADA I PRESTIGI LOCAL de l'entitat del Nord en la realització de les accions proposades
en el projecte: l'entitat compta amb la capacitat operativa, administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte
presentat.
6.4 EXPERIÈNCIA de l'entitat en anteriors exercicis econòmics i acompliment d'objectius i compromisos adquirits.
6.5 ACTIVITATS D'INFORMACIÓ, DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL NORD.
6.6 TIPUS DE VINCLE NORD-SUD ESTABLERT: Es tracta d'una actuació amb una visió de procés i de cooperació
continuada amb l'entitat del Sud.
6.7 COFINANÇAMENT: L'entitat té base social (socis i voluntaris) i té capacitat per obtenir fons propis. L'entitat fa una
contrapartida amb diners o espècies al projecte.
RESUM DE LA PUNTUACIÓ
1- CONTEXT I INTERVENCIÓ
2- CONTINGUT I PLANIFICACIÓ
3- VIABILITAT
4- BENEFICIARIS DEL PROJECTE
5- ENTITAT DEL SUD
6- ENTITAT DEL NORD
Puntuació total
DICTAMEN

Màxim Punts
15
27
20
8
12
18
100

2
3
3
2
2
3

Puntuació obtinguda

ANNEX 2: FITXA D’AVALUACIÓ DE LA IMPLICACIÓ DE L’ENTITAT A LA COMARCA D’OSONA (CONSELL
COMARCAL D’OSONA)
NÚMERO:
TÍTOL:
PAÍS:
ENTITAT:
Punts
De 0 a 30
De 0 a 30
No
0

Índex
Mitjà
15

Índex
baix
30

De 0 a 10

Valor màxim: 100.
Total:
Notes:
- La puntuació de la quarta pregunta oscil·la entre 0 i 10 punts en funció de la implicació dels col·lectius d’immigrants en
tot el procés del projecte.
Vic, 19 de març de 2013
La gerent, Anna Seijas Vila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Valor
30 L’entitat ha participat en actes solidaris o activitats de sensibilització realitzats a Osona, l’any
anterior de la present convocatòria?
(3 punts per activitat fins a un màxim de 10 activitats)
30 A quants municipis de la comarca d’Osona l’entitat ha participat en actes solidaris o activitats
de sensibilització l’any anterior de la present convocatòria?
(3 punts per municipi fins a un màxim de 10 municipis)
30 El projecte de cooperació al desenvolupament va destinat als països amb un IDH mitjà o baix
que tinguin una representació significativa de persones estrangeres a Osona?
(més de 100 estrangers segons dades de padró de 01/01/2012 de la Direcció General per a la
Immigració) i que tinguin un IDH (índex de desenvolupament humà) mitjà o baix (segons la
classificació de la ONU de 2011):
Països amb un índex de desenvolupament mitjà: Marroc, Ghana, Xina, Índia, Bolívia i
Hondures.
Països amb índex de desenvolupament baix: Nigèria, Senegal i Mali.
10 Els col·lectius d’immigrants participen directament en la identificació, elaboració i seguiment
del projecte?

