Bases convocatòria Ajuts Retorn Social 2019
Crida per Granollers-CUP

Primera
Objecte
La Crida per Granollers-CUP destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes
socials, ambientals i culturals. Aquests fons econòmics procedeixen dels ingressos públics
obtinguts de l'Ajuntament de Granollers com a grup municipal. La decisió de donar a la iniciativa
social un 30% dels ingressos municipals obtinguts, és el resultat de la denegació, per part de la
resta de grups, a la demanda realitzada pel grup municipal de la Crida per Granollers-CUP al Ple
que l'Ajuntament reduís en un 30% les aportacions als partits que hi tenen representació.
L’objectiu d’aquests ajuts és retornar a la societat la part dels ingressos que el grup municipal de la
Crida per Granollers-CUP va denunciar per excessiva, per tal de donar suport i fomentar el
desenvolupament d’iniciatives i projectes especialment a la ciutat, comarca o entorn més proper,
que fomentin la participació, l’apoderament, la transformació social, i/o la construcció d'una xarxa
comunitària entre entitats i persones.

Segona
Destinataris
Entitats, associacions, col·lectius i/o plataformes sense ànim de lucre constituïdes jurídica i
fiscalment que desenvolupin la seva activitat a Granollers, municipis veïns o de la comarca, o que
la seva activitat supramunicipal generi efectes sobre la ciutat. L'aportació es destinarà a projectes
que fomentin la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, els drets de les persones LGTBI, la
solidaritat internacionalista, la llengua catalana i la cultura popular, els drets humans i la pau, el
dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans.
El projecte objecte de l’ajut haurà de dur-se a terme principalment entre l'1 de febrer de 2019 i el
31 de desembre del 2019.

Tercera
Procediment de concessió
El procediment per a la concessió dels diners objecte de regulació en aquestes bases és el
procediment de concurrència pública i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Els imports es concediran durant els mesos de març i abril, en funció de la puntuació dels
projectes.

Quarta
Quantia
Per a l’any 2019 la Crida per Granollers-CUP farà un retorn social de 5.715,18 €, en 5 terminis
mensuals de 952,53 €.
l'import restant, 1 ajut, es regularà amb caràcter d'urgència d'acord amb el procediment establert
en aquestes bases.

Cinquena
Sol·licitud
Totes les entitats sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la
documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública, respectant en tot moment la legislació
de protecció de dades de caràcter personal, a través dels mitjans corresponents i durant el procés
de la convocatòria.
Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria, hauran de presentar la
següent documentació:
1. Dades de l'entitat: nom, CIF, domicili social, persona de contacte, telèfon i correu
electrònic, logo de l’entitat i del projecte (opcional).
2. Dades de les persones responsables de l'entitat i del projecte.
3. Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli)
4. Breu història de l'entitat (màxim 1 foli)
5. Fitxa resum del projecte, descripció del projecte amb els objectius principals que es volen
aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics),
calendari de desenvolupament del projecte, (màxim 6 folis)
En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat es pot aportar documentació
d’anys anteriors: memòries, material audiovisual, etc.
6. Pressupost detallat del projecte (màxim un foli)
7. En cas de necessitat de rebre la concessió en un termini concret, l'entitat haurà de justificar
motivadament la demanda.
8. En el supòsit que l'entitat sol·licitant rebi aportacions o hagi fet peticions d’altres ajuts a
altres organismes públics o privats per al mateix projecte ho hauran de comunicar en la
sol·licitud.
Un cop rebuda la sol·licitud de participació, la Crida per Granollers-CUP podrà sol·licitar a les
entitats informació i/o documentació complementària per tal de poder avaluar el projecte de forma
adient.
Cada entitat podrà presentar un màxim de 2 projectes.
La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases.
La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic
a l’adreça crida-cup@ajuntament.granollers.cat

Sisena
Terminis de presentació i resolució
El termini de presentació de sol·licituds serà des de la data de publicació de les bases fins al 28 de
febrer del 2019.
La data de resolució serà el 20 de març del 2019.

Setena
Dotació econòmica
Es concediran 5 ajuts de 952,53 € amb caràcter ordinari i 1 ajut de 952,53 € amb caràcter
d'urgència. Es concedirà un màxim d'1 ajut per projecte i entitat.
L'objectiu de la dotació és col·laborar en el finançament i desenvolupament del projecte.
La dotació econòmica pel 2019 serà d'un total de 5.715,18€.

Vuitena
Valoració dels projectes
Els projectes amb caràcter ordinari es valoraran en 3 fases:
1. Una comissió escollida d'entre membres de l'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP
analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació
i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances requerirà les entitats
participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del 10 de
març del 2019. La Comissió de preselecció podrà requerir a les entitats concursants que
exposin breument el projecte davant l'Assemblea.
2. L'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP, reunida amb caràcter extraordinari,
seleccionarà els projectes finalistes.
La valoració de l'Assemblea tindrà en compte els següents criteris:
- Que el projecte fomenti la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, els drets de les
persones LGTBI, la solidaritat internacionalista, la llengua catalana i la cultura popular, els
drets humans i la pau, la creació o consolidació de xarxes ciutadanes, l'economia verda i
solidària, la participació social, el dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la
independència dels Països Catalans, i la capacitat d'autosostenibilitat de l'entitat i/o el
projecte més enllà de l’ajut.
- Que el projecte incorpori la perspectiva de gènere.
- Que l'entitat, i/o les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a
les lluites i reivindicacions socials i ambientals, i/o en iniciatives de cultura popular.
- El grau de relació de l'entitat i el projecte amb la ciutat de Granollers.

3. En el supòsit que hi hagi més projectes finalistes que ajuts disponibles, els projectes
escollits participaran en el procés participatiu que es farà a través del web
http://www.cridapergranollers.cat/ entre el 5 i el 15 de març del 2019.
Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà de donar-se d’alta i identificar-se en la
pàgina web i podrà votar només una vegada fins a 8 projectes i per ordre de valoració.
Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les
votacions serà l'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP qui emeti la valoració final.
Amb aquesta finalitat les entitats participants dissenyaran en format electrònic una breu
exposició del projecte.
La concessió de l'import es farà a finals de març, en funció de la puntuació dels projectes.
Els projectes amb caràcter d'urgència seran valorats directament per l'Assemblea de la Crida per
Granollers-CUP i respondran a criteris d'emergència.

Novena
Resolució
L'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP comunicarà els ajuts concedits a les entitats o
col·lectius seleccionats abans del 20 de març de 2019.
Posteriorment es comunicarà a través del web http://www.cridapergranollers.cat/ i a través de nota
de premsa a simpatitzants i mitjans.

Desena
Formalització de l’ajuda i pagament
Per tal de rebre l’ajut es signarà un acord entre la Crida per Granollers-CUP i el sol·licitants
conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.
Els ajuts es pagaran un sol cop en funció del mes de la concessió.
Es concediran els ajuts ordinaris durant els mesos de març i abril del 2019, en funció de la
necessitat justificada i dels punts obtinguts pels projectes.
L'ordre dels ajuts serà concedit en funció dels vots rebuts per cada projecte en el procés
participatiu realitzat a través del web http://www.cridapergranollers.cat/. Si algun dels projectes,
com a resultat de la votació, es pot beneficiar de l'ajut amb una anterioritat superior a un mes
abans del desenvolupament del projecte, aquesta entitat passarà a rebre l'ajut el mes anterior a la
posada en pràctica del projecte, i es reorganitzarà el conjunt de la llista per tal d'adaptar-la a la
nova situació.

Onzena
Seguiment i justificació
Les entitats que rebin un ajut de la Crida per Granollers-CUP es comprometen a dur a terme el
projecte en els terminis establerts i a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir.
Les entitats beneficiàries d'ajuts autoritzaran que una persona designada per l'Assemblea de la
Crida per Granollers-CUP realitzi avaluacions de seguiment al llarg del projecte.

Dotzena
Justificació
L'entitat beneficiària prepararà una memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria
econòmica) i la presentarà a la Crida per Granollers-CUP en el període d’entre 1 i 3 mesos
posteriors a la finalització del projecte.
En el supòsit que l'entitat beneficiària de l'ajut no presenti els documents justificatius o no dugui a
terme el projecte en les condicions establertes, l'Assemblea de la Crida per Granollers-CUP podrà
reclamar el retorn de l'import concedit. En el supòsit que aquest no sigui retornat s'iniciaran les
mesures pertinents.

Tretzena
Renúncia
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha
de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a la Crida
Granollers-CUP, per tal que l'ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots.
Catorzena
Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa als
participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporades al
fitxer “Dades de participants al retorn social 2019” del que és responsable el partit polític la Crida
per Granollers-CUP, proveïda de NIF G59736926, que els utilitzarà per gestionar el procés de
selecció i el desenvolupament del projecte.
Les dades personals dels participants no seran cedides a terceres persones ni organismes públics
sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades.
Les entitats participants accepten i consenten expressament el tractament de les seves dades
personals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades.
Les entitats participants declaren i garanteixen que les dades personals indicades en el formulari
de registre del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzades, que han llegit aquest
avís legal sobre protecció de dades personals i que estan d'acord amb el seu contingut.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se
per correu electrònic a l’adreça crida-cup@ajuntament.granollers.cat

