CONDICIONS I PROCEDIMENT SOBRE ELS AJUTS MUNICIPALS A
PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT EN ELS PAÏSOS DEL SUD I
BRIGADISTES
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquest document és el de definir el conjunt de condicions i el
procediment que cal seguir per a la sol·licitud, l’admissió, l’avaluació, la
tramitació, l’atorgament i la justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament
d’Esplugues per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per
les diferents ONG’s i entitats solidàries que treballen en aquests temes a la
ciutat. Es regulen també les aportacions en l’ajut a brigadistes per a les
despeses de desplaçament i estances a fi de col·laborar, també en projectes de
desenvolupament en els països del Sud.
2. Entitat beneficiària del país de destí i entitat proposant
S’entén per entitat beneficiària del país de destí una entitat, en el seu sentit
més ampli, sense ànim de lucre, ubicada a països empobrits, que precisen un
ajut econòmic per a suportar les necessitats d’un projecte solidari. Aquesta
entitat és la que rep de forma exclusiva i directa els diners de la subvenció que,
en el seu cas, aprovi l’Ajuntament.
Als efectes del paràgraf anterior, el criteri d’entitat sense ànim de lucre haurà
d’interpretar-se en sentit ampli, quedant expressament excloses aquelles
organitzacions o persones jurídiques unipersonals o pluripersonals a les quals
sigui consubstancial l’ànim de lucre, és a dir, les empreses o entitats
mercantils.
Així mateix s’entendrà també expressament exclòs com entitat beneficiària del
país de destí qualsevol organisme o entitat que tingui naturalesa o formi part
d’una Administració Pública.
Per últim, no podran rebre subvencions aquelles entitats que, en funció de la
legislació que els hi sigui aplicable, tinguin prohibida la percepció de diners
públics.
S’entén per entitat proposant, qualsevol entitat que presenti, en nom de l’entitat
beneficiària del país de destí, un projecte en aquesta matèria. A aquests
efectes, poden sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases, en nom de
l’entitat beneficiària del país de destí, qualsevol de les entitats i associacions
sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes, o aquelles entitats inscrites en aquells Registres que els hi
poguessin correspondre en funció de la seva naturalesa i normativa d’aplicació,
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sempre que tinguin la seva seu social al terme municipal d’Esplugues de
Llobregat.
Així doncs, podran presentar sol·licituds de subvenció l’entitat beneficiària del
país de destí i/o l’entitat proposant, en representació de la primera,
acompanyant, en aquest darrer cas, document acreditatiu de dita
representació.
Així mateix, també podran sol·licitar directament subvenció entitats d’àmbit
supramunicipal, amb les que es farà un conveni de col·laboració.
3. Requisits de les entitats locals
Les entitats proposants hauran de justificar documentalment les activitats de
sensibilització desenvolupades a Esplugues per promoure la cultura de la
solidaritat en períodes anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut i, especialment,
durant l’any anterior.
Les entitats proposants hauran d’haver justificat documentalment en formular la
sol·licitud, les despeses dels ajuts concedits a entitats beneficiàries del país de
destí per l’Ajuntament en convocatòries anteriors, tot i que, es consideraran els
informes de progrés d’aquells projectes en curs d’execució.
Les entitats proposants hauran de complir el requisits establerts a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En aquest sentit,
no podran estar incloses en cap de les següents circumstancies:
Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a
intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la Llei Concursal sense
que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.
Haver donat lloc, a causa d’haver estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils
o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en
algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, d’Incompatibilitats dels
Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General
de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol
dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
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No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini reglamentàriament.
Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com
a paradís fiscal.
No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvenciones segons aquest Reglament o la Llei General
Tributària.
En cap cas les entitats proposants podran estar incurses en les causes de
prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
Tampoc podran proposar subvenció les entitats locals respecte de les quals
s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis
racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei
Orgànica 1/2002, mentre no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual
pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
4. Termini de presentació de sol·licituds i de resolució del procediment
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà des de la data de publicació
del corresponent anunci als diaris oficials fins el 28 de febrer de 2014.
Qualsevol sol·licitud ha de ser resolta i notificada a les entitats proposants o
entitats beneficiàries del país de destí en el termini màxim de tres mesos
comptats a partir del dia de la conclusió del termini establert a la convocatòria
per a presentar-les.
La falta de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
5. Procediment de sol·licitud
Les entitats proposants i/o les entitats beneficiàries en el país de destí podran
demanar ajuts presentant la corresponent instància normalitzada, emplenada i
signada pel representant legal de l’entitat, adjuntant la preceptiva
documentació.
Aquest document es podrà recollir a qualsevol dels punts d’atenció al ciutadà
distribuïts per la ciutat i relacionats al final d’aquestes bases o a través de la
pàgina web d’internet a l’adreça http:/www.esplugues.cat.
Es presentaran a qualsevol dels punts de registre instal·lats als punts d’atenció
al ciutadà esmentats al final d’aquest programa. Només es podrà presentar una
sol·licitud per convocatòria anual per projectes i una altra per brigades.
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D’acord amb la instància normalitzada es demanen les dades següents:
-

-

Dades de l’entitat proposant
Descripció del projecte
Dades generals del projecte
Objectius i resultats esperats
Organització del projecte
Dades econòmiques del projecte: Pressupost global, quantitat
sol·licitada, aportació pròpia i aportacions d’altres organismes i recursos
previstos.
Recursos humans i materials del projecte
Viabilitat del projecte
En el seu cas, dades de l’entitat proposant, promotora del projecte
Mecanismes de seguiment i verificació del projecte
Característiques de la població beneficiària

A més a més, les sol·licituds de subvencions hauran de contenir almenys la
següent informació i documentació referida al beneficiari:
-

Raó social de l’entitat beneficiària del país de destí.
Dades fiscals de l’entitat beneficiària del país de destí, acompanyant
fotocòpia que acrediti la seva identificació fiscal.
Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat
beneficiària del país de destí.
Mapes i referents de localització.
Plànols en cas de construccions.
Dades del compte corrent de l’entitat beneficiària del país de destí a la
qual s’hagi d’ingressar l’aportació atorgada.

6. Naturalesa i vigència dels ajuts
Els ajuts concedits per l’Ajuntament no superaran el 80% del pressupost del
projecte. L’entitat beneficiària del país de destí o l’entitat proposant haurà
d’aportar com a mínim un 20% del cost total amb fons propis o finançament de
tercers. En cap cas l’aportació màxima municipal per projecte excedirà de
9.000,00 €
El termini d’execució material de l’actuació no podrà ser superior a cinc
exercicis econòmics. De forma excepcional i convenientment raonada, es podrà
perllongar un any més.
7. Prioritats del projecte
Les prioritats dels projectes són les següents:
Geogràfiques :Els projectes aniran prioritàriament dirigits al desenvolupament
humà dels països empobrits en les àrees del Magrib, l’Amèrica Llatina, l’Àfrica
subsahariana i Àsia.
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Sectorials: Projectes que tinguin com a finalitat la promoció de l’ocupació amb
respecte als drets laborals de cada país, la prevenció i educació per a la salut,
l’assistència sanitària, l’educació bàsica i la formació en valors.
Dels Beneficiaris: Es valorarà l’adequació dels objectius del projecte a la realitat
cultural i a la forma d’organització social dels beneficiaris així com l’impuls a la
democràcia participativa i l’autonomia local.
Es donarà prioritat a aquells projectes que tinguin com a destinataris els sectors
més vulnerables de la població, en particular els infants, les dones, la gent
gran, les comunitats indígenes, els refugiats, els desplaçats i els retornats.
També es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat
amb projectes d’anys anteriors i o que s’insereixin dins un programa més ampli
de cooperació al desenvolupament de la zona receptora.
8. Criteris de valoració
8.1. Tipus de projecte
La promoció d’àrees bàsiques: Atenció primària de salut i educació bàsica.
Projectes que afavoreixin el respecte al medi ambient i promoguin el
desenvolupament sostenible.
Projectes que impulsin la defensa de la democràcia local i els drets humans.
Projectes que permetin una continuïtat.
Que contemplin la realització d’accions de sensibilització associades al projecte
tant a nivell internacional com local.
8.2. Localització
Projectes situats a ciutats a les àrees del Magrib, l’Amèrica central i Llatina i
l’Àfrica Subsahariana.
Que impulsin la cooperació i solidaritat amb organitzacions homòlogues
(escoles professionals, sindicats, associacions...) o organitzacions amb
convenis específics de cooperació.
Que l’interlocutor, soci local o contrapart, al país destinatari sigui una
associació, entitat o institució reconeguda i amb funcionament democràtic que
garanteixi la realització del projecte.
8.3. Destinataris
Els projectes que tinguin com a destinataris els sectors més vulnerables de la
població (els infants, els joves, les dones, gent gran, persones amb
discapacitats, les comunitats indígenes, els refugiats, els desplaçats i els
retornats).
Els projectes amb el major nombre de beneficiaris o destinataris de l’actuació o
segons les característiques del col·lectiu, prioritat activitats que afavoreixen la
integració.
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Els projectes amb objectius que s’adeqüin a la realitat i la identitat cultural i a la
forma d’organització social dels beneficiaris i impulsin la democràcia
participativa i l’autonomia local.
Projectes amb implicació i participació de la població beneficiària en
l’elaboració i execució del projecte
8.4. Sector d’activitat
Projectes que donin suport al sector productiu cooperatiu, microprojectes de
suport econòmic a comunitats populars, de suport al comerç just, educació per
a la salut, educació bàsica i formació en valors.
9. Criteris específics en matèria de projectes
-

-

Que potenciï la participació d’altres grups o associacions ciutadanes.
Que promogui la participació dels nous immigrants residents a la ciutat al
projecte.
Que garantitzi la participació dels beneficiaris i beneficiàries de l’acció.
Experiència contrastada en matèria de cooperació, trajectòria i base
social i capacitat per aconseguir altres fonts de cofinançament del
projecte.
Capacitat de gestió del projecte.
Presència de membres de l'entitat en l'execució material del projecte i/o
la seva avaluació final, així com el flux d'intercanvi i enriquiment mutu.
Gestió dels projectes en coordinació amb altres entitats i ONGS.
Que es duguin a terme amb la participació de la població destinatària del
projecte.
Que se'n puguin beneficiar la població en general, sense que hi hagi cap
discriminació per motius de raça, religió, sexe o qualsevol altre condició
personal o social.

10. Criteris específics per a brigades de cooperació
-

-

Únicament en aquest tipus de projectes es podran sufragar despeses de
desplaçaments i estances.
La quantitat màxima no podrà excedir del 30% del cost del
desplaçament i/o com a màxim del 30% del que es destini per a
sensibilització.
Per tenir dret a aquest ajut s’haurà de presentar projecte, pressupost i la
corresponent justificació.
La sol·licitud ha d’anar vinculada a un dels projectes presentats per les
entitats proposants.
Les sol·licituds han de ser d’entitats i projectes consolidats en el Consell
Tindran dret a l’ajut persones amb pocs recursos (estudiants,
cooperants, …).
Aquests ajuts no exclouen altres que poguessin atorgar altres
departaments i/o regidories.
En tots els casos el Consell valorarà cada sol·licitud.
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11. Projectes exclosos
No són objecte d’aquesta convocatòria els projectes que tinguin com a objecte
principal els eixos de treball següents:
Les actuacions d’adopció i apadrinament.
Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i politicopartidista.
12. Atorgament de l’ajut
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la regidoria de cooperació,
estudiarà els diversos projectes presentats i aplicant els criteris esmentats i els
generals establerts pel Fons Català de Cooperació, recollits al present
document i, un cop informat el Consell Municipal de Cooperació al
Desenvolupament farà una proposta d’atorgament al Ple Municipal. Igualment,
si s’escau, es podrà realitzar accions consultives al Fons Català de Cooperació
o/i d’altres institucions.
En cas de denegació, se n’especificaran les causes.
La concessió o denegació de l’ajut es notificarà expressament a cada entitat en
un termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds
13. Pagament i justificació
El pagament de l’ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de
l’Ajuntament, directament a l’entitat beneficiària del país de destí, abonant el
seu import al compte corrent assenyalat al projecte, tenint en compte la
naturalesa del projecte. Estarà condicionat a la justificació prèvia dels fons
rebuts a l’exercici anterior.
La justificació de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos després
de finalitzar, total o parcialment, el projecte subvencionat (en el seu cas, la
justificació parcial es refereix a projectes plurianuals), presentant la memòria
tècnica i la justificació econòmica (segons els formularis establerts), en
qualsevol dels punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.
Aquesta memòria inclou els resultats obtinguts, el balanç econòmic amb la
justificació de les despeses, material gràfic documental (fotografies i vídeos) del
projecte.
S’acceptarà com a costos indirectes dels projectes com a màxim del 10% del
total.
L’entitat beneficiària del país de destí i/o l’entitat proposant està obligada a
comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que es realitzi al projecte o a la
sol·licitud presentada o el fet de rebre altres subvencions pel mateix concepte.
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L’incompliment de les obligacions per part de l’entitat beneficiària del país de
destí i/o l’entitat proposant pot comportar la revocació de la subvenció i el
retorn dels diners atorgats.
Serà la Junta de Govern Local, l’òrgan que validi i aprovi els comptes
justificatius d’una subvenció atorgada. En el cas que transcorreguts 18 mesos
comptats des de l’atorgament de la subvenció i/o 3 mesos des de la finalització
del projecte objecte de subvenció, no s’hagi aportat la documentació
necessària per a la tramitació de la justificació, o que amb la documentació
aportada no quedi degudament justificat l’objecte de la subvenció, l’Ajuntament,
podrà donar per tancat l’expedient, afectant a l’entitat beneficiària del país de
destí i a l’entitat proposant, en el sentit de no poder ser beneficiari de cap altre
ajut econòmic per part de l’Ajuntament en l’àmbit de cooperació al
desenvolupament.
L’entitat proposant de la subvenció adquireix un compromís ferm de seguir
l’execució del projecte objecte de subvenció, aportant, a requeriment municipal,
la informació precisa pel seu seguiment i posterior justificació.
L’entitat proposant es compromet a presentar, un cop finalitzada l’execució del
projecte objecte de subvenció, la memòria tècnica i la justificació econòmica de
l’aportació rebuda pel beneficiari.
14. Revocació, modificació, renúncia o reintegrament de les subvencions
Per incompliment dels requisits, s’estableixen els següents supòsits:
14.1. Quan el sol·licitant no aconsegueixi el conjunt del finançament previst per
al seu projecte, s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament per proposar la reformulació
del projecte, el canvi de destí i/o la seva suspensió, si és el cas. En el darrer
cas renunciarà a la subvenció atorgada o bé la retornarà si ja s’ha rebuda.
14.2. L’entitat beneficiària del país de destí i/o l’entitat sol·licitant està obligada
a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que faci en l’execució del
projecte respecte a la sol·licitud presentada.
14.3. L’incompliment de les obligacions per part de l’entitat beneficiària del país
de destí i/o l’entitat sol·licitant pot comportar la revocació de la subvenció
concedida.
El sol·licitant procedirà al reintegrament dels fons en els supòsits contemplats a
l’article 37 de la Llei 38/2009, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
que són els següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les
que l’haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte en què
fonamenten la concessió de la subvenció.
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c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els
termes establerts a l’article 19 del Reglament de Concessió de Subvencions de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i, si escau, a les normes reguladores de
la subvenció.
En cas que el beneficiari no arribi a justificar adequadament la totalitat de
l’import de la subvenció atorgada, es tramitarà d’ofici la seva reducció, en la
mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal justificar i el justificat
correctament.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes a
l’article 7 del Reglament de Concessió de Subvencions de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes a l’article 7 del Reglament de Concessió de
Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com l’incompliment
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan
d’això es derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades,
o la concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, que financin
les activitats subvencionades.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en
què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat o executar el projecte
que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la
concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això es derivi la
impossibilitat de verificar l’ús donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència
d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, que financin les activitats
subvencionades.
h) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de
reintegrament.
i) Els supòsits previstos a la normativa reguladora de la subvenció.
Igualment, quan l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb
altres, excedeixi el cost de l’activitat, procedirà el reintegrament de l’excés
obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de
l’interès de demora corresponent.
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Les quantitats percebudes i no invertides en la finalitat per a la qual va ser
concedida la subvenció, així com les quantitats no justificades, hauran de ser
retornades a la Hisenda Municipal i reportaran interessos de demora.
15. Condicions finals
Sempre que es requereixi, l’entitat beneficiària del país de destí i/o l’entitat
proposant facilitarà l’accés a la informació que l’Ajuntament consideri
necessària per a la comprovació de l’efectivitat de l’ajut.
Els projectes hauran de fer constar en totes les publicacions o materials de
difusió l’anagrama de l’Ajuntament d’Esplugues, reproduint fidelment la imatge
corporativa municipal. La imatge corporativa restarà al web municipal
www.esplugues.cat
Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d’ajut es comprometen a aportar
imatges per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total de les
condicions establertes en aquest document, per la qual cosa l’incompliment
d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de no admissió o de
revocació de l’ajut concedit.

16. Punts recomanats per al lliurament de sol·licituds

PUNTS DE REGISTRE

Adreça

Horari

Punt d’atenció a la
ciutadania (Central)

Pça Santa Magdalena, 24
900 30 00 82

De dilluns a
divendres
De 8.30 a
19.00 h.

Av. Verge de la Mercè, 1
Punt d’atenció a la
ciutadania (Can Vidalet) 93 371 02 66

10

