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 BASES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A PROJECTES DE 

SOLIDARITAT, DE SENSIBILITZACIÓ I DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 2017 

 

1. Objecte 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el 

procediment a seguir per a la sol·licitud, l’admissió i l’avaluació, la concessió, 

el pagament i la justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a 

projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització promoguts per 

ONG de Vilafranca del Penedès. 

1.2. Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter 

finalista i se sotmetran al que regulen aquestes bases. Les subvencions seran 

aprovades per la Junta de Govern Local. En allò no previst en aquestes 

bases, s’atendrà al Reglament per la Concessió d’Ajuts per a la solidaritat i la 

cooperació i en tot cas, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  

1.3. Tots els projectes que compleixin amb les bases de la convocatòria seran 

valorats i controlats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

(FCCD), entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

2. Beneficiaris: 

2.1. Entitats sol·licitants i requisits d’aquestes. Poden sol·licitar els 

ajuts previstos en aquestes bases qualsevol entitat: 

2.1.1. Que provi que està al corrent en el compliment de les seves 

obligacions econòmiques vers l’Administració municipal, i/o al corrent 

de les obligacions fiscals i  de la seguretat social. 

2.1.2. No podran demanar l’atorgament de subvencions les entitats que no 

hagin justificat degudament la destinació de les subvencions rebudes 

l’any 2015, o bé que no hagin procedit a reintegrar quantitats 

percebudes amb motiu d’altres subvencions que hagin estat objecte 

de revocació o reducció. 

2.2. Entitats Contraparts i requisits d’aquestes: Poden constar com a 

contrapart aquelles entitats: 

2.2.1. Que estiguin legalment constituïdes i constin inscrites al registre 

administratiu corresponent. 

2.2.2. Que reflecteixin en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 

realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, la 

solidaritat i el desenvolupament integral dels països en vies de 

desenvolupament. 

2.2.3. Que presentin un dossier en què s'expliquin els objectius, els criteris 

d'organització, la implantació a la zona de treball, els projectes duts a 

terme i el finançament de l'ONG.  

2.2.4. Que presentin un document acreditatiu del compromís de la 

contrapart envers el projecte. 
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 3. Terminis i procediment per a cursar la sol·licitud  

 

3.1. Les sol·licituds s’adreçaran, per duplicat, al Servei de Solidaritat i Cooperació 

i es presentaran en el Registre General d’aquest ajuntament en els impresos 

normalitzats (fitxa sol·licitud i formulari projecte) que estaran a disposició 

dels sol·licitants a la pàgina web de l’ajuntament: 

 http://www.vilafranca.cat/html/cooperacio/index.html   

 

3.2. El període per a la presentació de sol·licituds és del 25 de gener al 24 de 

març de 2017. 

   

3.3. Quan la sol·licitud o documentació de la sol·licitud tingui defectes de forma o 

de contingut, es donarà un termini de 10 dies hàbils per a la seva esmena. 

Les esmenes s’adreçaran, per duplicat, a la Regidoria de Cooperació i 

Solidaritat i es presentaran en el Registre General d’aquest ajuntament. Si en 

el termini de 10 dies hàbils després de la comunicació no s’ha esmenat l’error 

o mancança, el Servei de Solidaritat i Cooperació podrà arxivar l’expedient 

sense cap tràmit posterior.  

 

3.4. Les entitats podran presentar un màxim de dues sol·licituds a la convocatòria 

anual. 

 

4. Criteris de valoració 

4.1. El Servei de Solidaritat i Cooperació farà una primera revisió dels projectes 

presentats a la convocatòria en base a la forma i contingut dels mateixos. 

4.2. Es valorarà als projectes el seu impacte en matèria de sensibilització/ 

informació de la població del municipi de Vilafranca del Penedès, així com la 

seva capacitat d’implicació d’altres agents locals en el seu disseny, 

desenvolupament i/o avaluació. 

4.3. Es prioritzaran els projectes amb una cooperació estable i plurianual així com 

aquells presentats per dos o més ONGs d’implantació local. 

4.4. Es prioritzaran els projectes que acreditin la participació de diverses entitats, 

institucions, experts, etc. de Vilafranca del Penedès. 

4.5. Els projectes que s’ajustin a les bases de la convocatòria seran valorats pel 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament segons els seus criteris 

establerts. 

5. Quanties dels ajuts 

5.1. L’import total d’ajuts a projectes de solidaritat, de sensibilització i de 

cooperació al desenvolupament promoguts per ONG de Vilafranca del 

Penedès en aquesta convocatòria és de 78.500,00 €. 

5.2. La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes, la qual no 

superarà el 80% del cost total del projecte. 

5.3. Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció municipal i 

amb les concedides per altres administracions o ens públics o privats de 

caràcter nacional o internacional, sempre que la suma de les subvencions no 

superi el cost total de projecte. 

http://www.vilafranca.cat/html/cooperacio/index.html
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 6. Pagament i Justificació de la subvenció 

6.1. Segons acord de Ple de 19 de gener de 2010, tota subvenció o ajut que 

concedeixi l’Ajuntament dóna lloc a la redacció i a la signatura d’un conveni 

per escrit que estableix els drets i els deures de les parts. Aquest document 

tindrà caràcter públic, i serà objecte de publicació en el portal web municipal. 

6.2. La subvenció serà tramesa mitjançant transferència bancària i en dos 

pagaments: un a  compte (del 80%), en resoldre’s la convocatòria, i l’altre 

abans d‘acabar l’any al Fons Català de Cooperació, entitat col·laboradora de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès qui, a la vegada, transferirà els 

recursos a les ONGs titulars dels projectes per a la seva execució. 

6.3. El Compte Justificatiu dels projectes de l’Ajuntament de Vilafranca seguirà les 

pautes marcades en el “Compromís d’Acceptació de l’ajut econòmic per a la 

realització d’un projecte de cooperació”, establert pel Fons Català de 

Cooperació, entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca per a la 

valoració i controls dels projectes de cooperació i sensibilització. 

6.4. La justificació de la subvenció haurà de realitzar-se i trametre’s al Fons 

Català de Cooperació com a màxim dins dels 3 mesos següents a la 

finalització del projecte. 

7. Obligacions de les entitats beneficiàries 

A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament, són obligacions 

de les entitats beneficiàries: 

 

7.1. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti la realització del 

projecte. Si aquest canvi és substancial, l’òrgan competent de l’Ajuntament 

podrà revisar-ne la subvenció.   

 

8. Supòsits de revocació, modificació, renúncia o reintegrament 

 

8.1. L’entitat beneficiària es compromet a retornar, a l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, la quantitat econòmica que superi el 80% del cost total del projecte 

una vegada executat; tota quantitat econòmica no justificada correctament o 

bé no executada. En cas de suspensió del projecte, l’entitat haurà de renunciar 

explícitament a la subvenció, i, en el seu cas, la retornarà si ja l’ha rebuda. 

 

8.2. L’incompliment de les obligacions per part de l’entitat beneficiària pot 

comportar la revocació de la subvenció concedida, i, en el seu cas, la 

inhabilitació per percebre noves subvencions. 

 

9. Disposicions finals  

 

9.1. Qualsevol consulta d’assessorament, seguiment i acompanyament en 

l’elaboració i presentació de projectes serà atès pel Servei de Solidaritat i 

Cooperació. 

 

9.2. Serà facultat del Servei de Solidaritat i Cooperació fer la interpretació 

d’aquestes bases i prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de 

subvencions que no es contemplin expressament. 

 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017 


