CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DINS EL MARC DE LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE
L’ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I DEL DEPARTAMENT DE COMERÇ DE
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, ANY 2018

1. BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, aprovades per la Junta de Govern
Local de data 15 de desembre de 2017.

2. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que
atorgui l’Ajuntament d’Esplugues, dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, a entitats i
persones per al desenvolupament d’activitats ciutadanes.
L’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament es composa dels següents
departaments:










Servei d’Acció Social
Servei de Cooperació al Desenvolupament
Servei de Cultura
Servei d’Educació
Servei d’Esports
Servei d’Igualtat
Servei d’Infància i Joventut
Servei de Nova Ciutadania
Servei de Salut Pública

Respecte les subvencions que atorga el Departament de Comerç de l’Ajuntament, les
especificats de les mateixes es regulen a l’annex 2 del present document.
Les activitats per les quals es demani suport econòmic han de complir les condicions i
requisits següents:
 Que les activitats es facin en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat (a

excepció de les accions en matèria de Cooperació al Desenvolupament), o fora
d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la
ciutat.
 Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència

municipal en aquestes matèries.
 Que les activitats que facin siguin sempre sense ànim de lucre, o bé que si

s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat i declarar-los
com a ingrés quan es presenti la memòria de l’activitat.
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Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social a
Esplugues de Llobregat i que tinguin per finalitat:
 Millorar la cohesió social de la ciutat.
 Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per

a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
 Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
 Possibilitar el creixement social, cultural, esportiu i educatiu.
 Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
 Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els

diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi.
 Afavorir la integració de les persones nouvingudes dins la vida social i cultural

espluguina.
 Promoure, defensar i garantir els drets i deures de la ciutadania.
 Promoure accions dutes a terme en el marc de la cooperació internacional per al

desenvolupament.
Les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es condiciona
l’atorgament i no tenen caràcter devolutiu; sense perjudici del reintegrament inherent,
en cas de l’incompliment de les condicions o característiques imposades en l’acord de
concessió de la subvenció.
Tant les entitats com les activitats que siguin objecte de ser subvencionades per part
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat han de garantir el compliment dels següents
principis bàsics:








Accessibilitat
Cohesió social
Compromís i justícia social
Corresponsabilitat
Igualtat de gènere
Participació ciutadana
Transparència

3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’ATRIBUEIXEN LES SUBVENCIONS
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2018 de l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament de subvencions pel procediment
de lliure concurrència son les següents:
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ÀMBIT
Acció social

DESCRIPCIÓ

IMPORT

68 23100 48000

Suport entitats serveis socials

3.000,00 €

47 32700 48001

Suport solidaritat i cooperació

84.038,40 €

Cultura

33 33400 48004

Suport entitats culturals

31.636,00 €

Educació

47 32600 48000

Subvencions activitats extraescolars

31.400,00 €

Esports

36 34100 48001

Suport entitats esportives

21.290,00 €

Igualtat

11 23101 48000

Suport entitats dones

Infància i Joventut

36 33700 48000

Suport entitats juvenils

2.800,00 €

Nova ciutadania

65 32700 48000

Subvencions entitats projectes nova
ciutadania

1.000,00 €

Salut pública

68 31100 48000

Suport entitats salut

1.000,00 €

Cooperació
desenvolupament

al

600,00 €

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DE RESOLUCIÓ DEL
CONCURS
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà des
de l’endemà del dia de publicació de la present convocatòria fins el 23 de març de
2018, inclòs.
El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant anunci
al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal
www.esplugues.cat
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment les entitats registrades al Registre
d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat.
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de
subvencions en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat
El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 30 de juny
de 2018.

5. PERSONES DESTINATÀRIES DE LES SUBVENCIONS
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases:
 Les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al Registre

d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin sol·licitat la seva
inscripció, que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat.
 Les persones físiques, empadronades a Esplugues de Llobregat.
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6. POSSIBILITAT DE CONCESSIÓ DE BESTRETA SOBRE LA QUANTITAT
SUBVENCIONADA
El pagament de la subvenció es realitzarà de forma anticipada, és a dir, abans de
presentar la seva justificació. No obstant això, per procedir a aquest pagament
anticipat, s’hauran d’haver justificat, amb caràcter previ, les quantitats atorgades al
passat exercici, si fos el cas, o bé, en cas de no haver-les justificat en la seva totalitat,
haver efectuat el reintegrament de la quantitat que correspongués o bé haver-se iniciat
el corresponent expedient de reintegrament.
Les subvencions concedides seran pagades en el termini màxim d’un mes (no
computa a aquests efectes el mes d’agost) a comptar des de l’acord de resolució del
present concurs de subvencions.

7. PROCEDIMENT, TERMINI DE JUSTIFICACIÓ I D’APLICACIÓ DE LES
SUBVENCIONS
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les següents
peculiaritats:


El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de
ser justificades abans del 31 de març de l’exercici següent.



Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de justificar
l’aplicació dels fons percebuts, per un import superior en un 20% a la quantitat
atorgada, sempre que la justificació no superi el cost de l’activitat o projecte, i
pels conceptes assenyalats, prèviament a la sol·licitud. Aquest requisit no serà
exigible a les entitats beneficiàries de l’àmbit de Cooperació al
Desenvolupament.



Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les despeses
derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o administració.



No podran fer-se servir com a justificants de les subvencions atorgades
justificants de despeses per import superior als 2.500 euros si aquestes
despeses s’han pagat en metàl·lic, sent imprescindible que per sobre de la
quantia remarcada el pagament s’efectuï mitjançant transferència bancària.

El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense ànim de
lucre per finançar projectes o activitats de cooperació al desenvolupament, serà el que
es determini en cada cas en l’acord de concessió de la subvenció, en funció de la
duració del projecte o de l’activitat que se subvenciona.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració son els que es defineixen a continuació.
A més a més, tots els projectes han de complir amb els requisits següents:
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1. Respecte la qualitat del projecte:
 Concreció, claredat del projecte, viabilitat i coherència
 Projecte contrastat per la valoració d'edicions anteriors, tret de projectes
nous.
 Capacitat d'establir sistemes de control i autoavaluació
2. Respecte la seva solidesa i finançament:
 Autonomia financera i capacitat d’autofinançament del projecte
 Capacitat per aconseguir i diversificar les fonts de finançament

Criteris de valoració específics aplicables en funció de la temàtica dels projectes
(màxim 63 punts – excepte Esports, que no té limitació de punts - )
ACCIÓ SOCIAL
a) Àmbits d’actuació de la proposta. Fins a 44 punts.
-Lluita contra la pobresa: fins a 10 punts.
-Promoure l’atenció a famílies en situació d’especial vulnerabilitat: fins a 10
punts.
-Promoure l’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social : fins a 10 punts.
-Promoció d’accions per afavorir l’envelliment actiu i participació en el
programa de la gent gran: fins a 7 punts
-Promoció de la integració de les persones amb diversitat funcional: fins a 7
punts
b) La complementarietat de les activitats que organitza l’entitat amb les
polítiques i competències del Servei d’Acció Social municipal. Fins a 6 punts.
-El programa d’activitats de l’entitat incorpora accions complementàries a les
polítiques d’Acció Social:
-1 acció: 2 punts
-2 accions : 4 punts
-3 accions o més: 6 punts
c) Participació en els Consell Municipals d’Acció Social i/o en el Pacte Local
contra la pobresa. Fins a 10 punts.
-L’entitat participa i assisteix en el Consell de Cohesió Social: 5 punts
-L’entitat participa i forma part del Pacte Local contra la Pobresa: 3 punts
-L’entitat participa i assisteix en el Consell de Gent Gran: 2 punts
d) Criteris d’igualtat de gènere. Fins a 3 punts.
-

Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones. Fins a 1 punt.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions). Fins a 1 punt.
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-

Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre). Fins a 1 punt.

COOPERACIÓ
a) Persones beneficiàries (fins a 5 punts)
-

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).

b) Sector d’activitat (fins a 5 punts)
-

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.

c) Sostenibilitat del projecte (fins a 30 punts)
-

Que es dugui a terme amb la participació de la població beneficiària dels
projecte (5 punts)
Que potenciï la participació d’altres grups o associacions ciutadanes (5 punts)
Que garanteixi la participació de la població beneficiària en l’elaboració i
execució del projecte (5 punts)
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 (5 punts)
Experiència contrastada en matèria de cooperació, trajectòria i base social i
capacitat per aconseguir altres fonts de cofinançament del projecte (10 punts)

d) Valoració activitats sensibilització (fins a 15 punts)
-

Per propostes de sensibilització adients al projecte dins de la programació
Primavera Solidària (10 punts)
Per propostes de sensibilització adients al projecte fora de la programació
Primavera Solidària (5 punts)

e) Treball en xarxa (5 punts)
-

Projecte sol·licitat presentat en xarxa
Treball en xarxa al territori de la contrapart local (acreditat)

f)

Criteris d’igualtat de gènere. (Fins a 3 punts)
-

Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones. Fins a 1 punt.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions). Fins a 1 punt.
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre). Fins a 1 punt.
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CULTURA
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que continguin els
projectes d’acord amb els indicadors següents:
Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques i culturals
Iniciatives que potenciïn la creació i promoció de la ciutat
Coherència de la proposta
Estabilitat de la programació
Innovació i valor afegit de la proposta

Màxim 12 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals
Iniciatives amb incidència en el municipi (grau d’abast a la ciutat)
Iniciatives amb estímul de la participació
Iniciatives amb suport a les actuacions amb col·lectius específics
Iniciatives amb cooperació entre entitats amb l’objectiu d’optimitzar recursos o amb
protagonisme del sector associatiu

Màxim 12 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

Propostes singulars i/o innovadores d’interès per a la ciutat
Projecció d’Esplugues com a plataforma de projecció internacional, de país,
metropolitana o comarcal
Iniciatives que promoguin la innovació cultural a la ciutat
Iniciatives compartides entre les entitats
Foment de la cultura popular i tradicional
Iniciatives per a la consolidació d’espais de difusió i de promoció del coneixement de la
cultura popular i les tradicions.
Activitats vinculades al calendari tradicional de la ciutat
Iniciatives que tinguin en compte la diversitat cultural.

Màxim 9 punts

Creació, producció i difusió literària i accions de foment de la lectura.
Iniciatives que potenciïn la creació i la promoció literària
Iniciatives de caràcter literari i de foment de la lectura amb incidència al municipi
Iniciatives de l’àmbit literari que potenciïn el nom d’Esplugues
Iniciatives participatives de l’àmbit literari dins del calendari festiu de la ciutat

Màxim 12 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

Criteris d'igualtat de gènere
Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions)
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre)

Fins a 3 punts

Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Màxim 9 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

Màxim 3 punts
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

EDUCACIÓ
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que continguin els
projectes d’acord amb els indicadors següents:
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Activitat
Activitats vinculades i directament relacionades amb el projecte educatiu i al currículum
escolar
Projecte innovador o singular
Repercussió de l’activitat en el centre i en el municipi
Activitats de promoció i difusió del centre educatiu
Volum d’alumnes a qui va adreçada l’activitat
Adequació de l’activitat a les característiques específiques de cada centre a l’entorn on
està ubicat
Participació de tota la comunitat educativa (escola, família, administració, entitats i
entorn) en l’organització, celebració, seguiment i/o avaluació corresponents respecte
les activitats proposades
Criteris d'igualtat de gènere
Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions)
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre)

Màxim 60 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

Màxim 3 punts
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

ESPORTS
Foment de l’organització d’activitats esportives puntuals d’especial interès per la ciutat
PUNTS
Participació
0.15
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per participant de la darrera edició (cal acreditar-ho)
0.5
A.2. Nombre d'entitats del municipi implicades en l'organització 0,50 punts per entitat
A.3. Qualitat dels equips participants
A.3.1. Nombre d'equips participants inscrits en competicions comarcals/provincials,
0.25
0,25 punts per equip
A.3.2. Nombre d'equips participants inscrits en competicions nacional, 0,5 punts per
0.5
equip
A.3.3. Nombre d'equips participants inscrits en competicions estatals, 0,75 punts per
0.75
equip
Formació quadres tècnics. Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el
projecte durant l’actual temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
1
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.

0.75

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics
c. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.

0.5
0.25

1
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Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins
a 5 punts

5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.
d.5 Proposta innovadora. Es valorarà fins a 1 punt l'originalitat del projecte i el fet de
no ser una proposta ja consolidada a la ciutat.
d.6. Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració incorporin
dones
d.7. Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans d'igualtat
i/o altres accions)
d.8. Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8 de
març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de novembre)
Accessibilitat
e.1.Es puntuarà fins a 2 punts si el projecte té previst la implantació de mitjans per a la
plena accessibilitat de les persones amb discapacitat.

0.1

Promoció de l’esport federat
Participació
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a
Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes
A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat a Esplugues de llobregat.
A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17
anys >90 % empadronats a Esplugues de Ll..
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0.05

1
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

2

PUNTS
0.15
0.2

0.25

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip

0.5

A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría
A.5. Nivell competitiu dels equips

0.5

a.5.1. L'equip participa en competicions Comarcals / provincials 0,25 punts per equip

0.25

a.5.2. L'equip participa en competicions Nacionals (Catalunya) 0,50 punts per equip

0.5

a.5.3. L'equip participa en competicions Estatals (Espanya) 0,75 punts per equip
Formació quadres tècnics.
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte durant l’actual
temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.
b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics

0.75

1
0.75
0.5
0.25
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C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.
Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins
a 5 punts
d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.
d.5. Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració incorporin
dones
d.6. Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans d'igualtat
i/o altres accions)
d.7. Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8 de
març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de novembre)
Foment de l’esport escolar
Participació
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a
Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes
A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat a Esplugues de Llobregat.
A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o
escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17
anys >90 % empadronats a Esplugues de Ll..

1

5
5
0.1
0.05
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

PUNTS
0.15
0.2

0.25

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip

0.5

A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría.
Formació quadres tècnics.
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte durant l’actual
temporada registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de
grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt.
b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau
mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 0,75 punts.
b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel
1) 0,50 punts.
b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o
el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa.
Contractació dels quadres tècnics
C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en
règim de voluntariat , per una temporada esportiva mínima i per a la realització de
tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat.
Dimensió Socio Educativa
d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques.
Fins a 5 punts
d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió. Fins

0.5

1
0.75
0.5
0.25

1

5

10

a 5 punts

5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts
d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats esportives
organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i
l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació.
d.5. Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració incorporin
dones
d.6. Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans d'igualtat
i/o altres accions)
d.7. Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8 de
març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de novembre)

0.1
0.05
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

IGUALTAT
a) Projectes que promoguin la igualtat de gènere entre dones i homes en els
diferents àmbits de la vida social, política i cultural. Fins a 10 punts
Adequació de la descripció de l’activitat als objectius fins a 5 punts.
Justificació de l’adequació de l’activitat per respondre a necessitats reals
detectades a l’entorn fins a 5 punts.
b) Programació d’activitats que tinguin com a objectiu eradicar la violència de
masclista. Fins a 10 punts
La puntuació serà proporcional al nombre d’accions que continguin el projecte.
c) Adequació del projecte a les línies estratègiques i als objectius del Pla
d’Igualtat de Gènere Municipal vigent (disponible a la web Esplugues.cat)
Fins a 10 punts
S’adequa al 100%= 10 punts
S’adequa al 50%= 5 punts
La distribució del punts serà proporcional segons el % d’adequació.
d) Participació en el Consell Municipal de les Dones. Fins a 5 punts
L’entitat participa al Consell Municipal de les dones: 5 punts
e) Participació i col·laboració activa, des del Consell Municipal de les Dones, a
les activitats de sensibilització de la commemoració del 8 de març - Dia
Internacional de les Dones - , 28 de maig - Dia Internacional d’Acció per la
Salut de les Dones - , 19 d’octubre - Dia Internacional contra el Càncer de
mama - , 25 de novembre - Dia Internacional contra la violència vers les
dones. Fins a 15 punts
La puntuació serà proporcional al nombre de jornades.
f) Nombre total de persones associades l’últim any (mitja anual des de l’1 de
gener al 31 de desembre de l’any anterior a la convocatòria) 5 punts (si
tenen 100 associades o més)
11

g) Nombre d’activitats accessibles i obertes a tota la població realitzades
l’últim any. Fins a 5 punts
La puntuació serà proporcional en relació al total d’activitats que formen el
projecte, a partir de la referència que el total d’activitats accessibles seran 5
punts
h) Criteris d’igualtat de gènere. Fins a 3 punts.
-

Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones. Fins a 1 punt.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions). Fins a 1 punt.
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre). Fins a 1 punt.

INFÀNCIA I JOVENTUT
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que continguin els
projectes d’acord amb els indicadors següents:
Projectes que fomentin de la participació juvenil
Accions adreçades a aconseguir la participació de la població juvenil
Accions que fomentin el voluntariat i el treball solidari
Assistència al Consell municipal de Joventut
Accions innovadores i/o creatives

Màxim 15 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts
Fins a 3 punts

Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives juvenils
Accions que incloguin la població desfavorida o amb indicadors de risc
d’exclusió social
Accions que fomentin la participació a les activitats de les persones
estrangeres nouvingudes
Accions que impliquin d’altres agents socials en el projecte
Accions que incloguin elements igualitaris i models amb valors i actituds
positives que ajudin a contrarestar conductes abusives i masclistes

Màxim 15 punts

Foment de l’emancipació juvenil
Accions educatives i formatives
Promoció de coneixements i eïnes que facilitin l’ocupació
Promoció de coneixements i eïnes que facilitin l’accés l’habitatge jove
Promoció de coneixements i eïnes que fomentin la mobilitat internacional

Màxim 15 punts
Fins a 3.75 punts
Fins a 3.75 punts
Fins a 3.75 punts
Fins a 3.75 punts

Programació d’activitats singulars
Activitats que complementin els actes organitzats per la Regidoria de
Joventut
Activitats o programes que s’adeqüin als objectius del Pla Local de Joventut
(www.esplugues.cat)
Activitats o programes que s’adeqüin a les necessitats de la infància del
municipi
Activitats o programes que s’adeqüin a les necessitats dels i les adolescents

Màxim 15 punts
Fins a 3.75 punts

Fins a 3 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts

Fins a 3.75 punts
Fins a 3.75 punts
Fins a 3.75 punts
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i joves del municipi
Criteris d'igualtat de gènere
Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions)
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre)

Màxim 3 punts
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

NOVA CIUTADANIA
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que continguin els
projectes d’acord amb els indicadors següents:
Activitat
Accions adreçades a fomentar la participació de persones estrangeres a les
entitats i associacions d'Esplugues com agents actius i protagonistes de les
mateixes
Accions adreçades a trencar rumors, tòpics i prejudicis; que apropin i facilitin
la interacció i el coneixement entre persones, associacions d'origen divers.
Accions adreçades a l’acompanyament a persones i famílies i entitats
d'origen estranger

Màxim 60 punts
Fins a 20 punts

Criteris d'igualtat de gènere
Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions)
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre)

Màxim 3 punts

Fins a 30 punts
Fins a 10 punts

Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

SALUT PÚBLICA
 Criteris de valoració específics sobre projectes que fomentin la promoció
de la salut
a) La realització d’activitats i la participació activa en els projectes de
sensibilització. Fins a 30 punts.
- Participa en el Dia Mundial de la Salut: 10 punts.
- Participa a la Fira de la Salut: 10 punts.
- Participar i organitzar jornades temàtiques: fins a 10 punts
Dia Mundial d’Alzheimer: 3,33 punts
Dia Mundial de la Sida: 3,33 punts
Dia Mundial de la Malaltia Mental: 3,33 punts
b) Valoració de les característiques del projecte i/o els objectius de l’entitat tenint
en compte el col·lectiu a qui va adreçat. Fins a 10 punts.
- El projecte només s’adreça l’activitat als socis de l’entitat: 1 punt.
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- El projecte s’adreça a grups específics que pateixen la malaltia: 2 punts.
- El projecte s’adreça als grups i persones potencials de patir la malaltia: 3
punts.
- El projecte va dirigit a la població en general: 4 punts.
c) L’antiguitat i capacitat de gestió i d’avaluació de l’entitat o del col·lectiu que
presenta el projecte d’actuació. Fins a 10 punts.
-L’entitat té experiència de menys d’un any: 0 punts.
-L’entitat té experiència de més d’un any però menys de cinc: 5 punts.
-L’entitat té experiència de més de cinc anys en l’execució de projectes
d’aquest àmbit: 5 punts.
d) Col·laboració i participació en el Consell de Cohesió Social: fins a 10 punts.
-L’entitat assisteix en el Consell de Cohesió Social: fins a 5 punts.
-L’entitat participa en les activitats que s’organitzen dins del Consell de Cohesió
Social: 5 punts.
e) Criteris d’igualtat de gènere. Fins a 3 punts.
-

Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones. Fins a 1 punt.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions). Fins a 1 punt.
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre). Fins a 1 punt.

 Criteris de valoració específics sobre projectes que fomentin la protecció
de la salut
a) Implicació de l’entitat en l’àmbit de la salut comunitària: Fins a 40 punts.
-Col·laboració en el manteniment del nucli zoològic de gats d’Esplugues: 25
punts.
-Assistència habitual (diària) en el nucli zoològic de gats d’Esplugues: 10 punts.
-Assistència esporàdica ( mínim de dos dies a la setmana) en el nucli zoològic
de gats d’Esplugues: 5 punts.
b) Col·laboració i participació en el Consell de Cohesió Social: fins a 10 punts.
-L’entitat assisteix en el Consell de Cohesió Social: fins a 5 punts.
-L’entitat participa en les activitats que s’organitzen dins del Consell de Cohesió
Social: 5 punts.
c) Continuïtat en el temps del projecte o activitat: fins a 10 punts.
-Projecte puntual o ocasional: 1 punt.
-Projecte o activitat puntual però que es realitza mínim 2 cops l’any: 3 punts.
-Projecte de continuïtat durant l’any: 6 punts.
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f)

Criteris d’igualtat de gènere. Fins a 3 punts.
-

Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administració
incorporin dones. Fins a 1 punt.
Que l'entitat dugui a terme accions de foment d'igualtat de gènere (Plans
d'igualtat i/o altres accions). Fins a 1 punt.
Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia internacional de les dones (8
de març) i al Dia internacional contra la violència envers les dones (25 de
novembre). Fins a 1 punt.
ANNEX II

ESPECIFICITATS RESPECTE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL
DEPARTAMENT DE COMERÇ ADREÇADES A ENTITATS SENSE AFANY DE
LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS QUE
TINGUIN COM A OBJECTIU LA MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL
FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIALS I DE
SERVEIS
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases es regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en matèria de Comerç destinades a finançar
activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis
que tinguin com a objectiu:
• La millora de la competitivitat del teixit comercial urbà.
• El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
2.- Condicions
Les activitats i/o serveis per les quals es demani suport econòmic han de complir les
condicions i requisits següents:


Que es realitzin en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat .



Que tinguin caràcter complementari o supleixin les activitats i/o serveis que
desenvolupa l’Ajuntament d’Esplugues en matèria de Comerç.



Que les activitats que facin siguin sempre sense ànim de lucre, o bé que si
s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat. En qualsevol
cas els ingressos que, en aquest cas s’obtinguin s’hauran de fer constar
expressament en la memòria de l’activitat.

3.- Finalitat de les subvencions
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació
activa del sector comercial i de serveis i de les seves entitats representatives, així com
dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
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Es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions
impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis que treballin en la
creació, manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la
implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà.
Així mateix, es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment,
consolidació i millora de l'oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania
incloses en el marc de les línia 3. Impuls al desenvolupament del sector comercial del
Pacte per a la Reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
de Llobregat 2016-2019.
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tingui
per finalitat:







Millorar la cohesió social, econòmica i territorial.
Desenvolupar accions per a prestació integral i adequada de les actuacions en
l’àmbit municipal.
Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general
per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els
diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi.

4.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions
Poden ser beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:


Les entitats sense ànim de lucre que representin els operadors comercials i
de serveis, que estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats
Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin sol·licitat la seva
inscripció amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes bases, que tinguin la
seva seu social o delegació al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.



Queden excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i
dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació
sectorial.

Requisits comuns:


Obtenir un mínim de 30 punts en la valoració conjunta dels criteris.



Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.



Fer constar de manera visible en els materials de difusió i publicitat escrita,
pàgina web o altres elements de difusió de les activitats de l’entitat, la
col·laboració que manté amb l’ajuntament, sota la fórmula “Amb el patrocini de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, reproduint amb fidelitat la imatge
corporativa municipal vigent. Un exemplar de cada material de difusió i
publicitat, prèviament a la seva difusió, haurà de ser validat pel Departament de
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Comerç. El seu incompliment podrà donar lloc a l’anul·lació i reintegrament de
la quantitat atorgada.


Mantenir un sistema comptable rigorós i al dia, que li permeti, en qualsevol
moment de l'any, conèixer i rebre totes les dades de caràcter econòmic. En
aquest sentit, col·laborarà en les actuacions de comprovació i informació que
es puguin fer pels òrgans municipals competents, disposant de la
documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització o
facilitant-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. Els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
hauran de conservar-se mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control (quatre anys des de la seva emissió).



Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, un cop exhaurits els terminis. Les
peticions que no reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més
tràmit.



Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social,
així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament, si escau.

Les temàtiques dels projectes han de versar sobre els següents aspectes:







Accions orientades a la col·laboració amb les activitats i campanyes
organitzades pel servei de comerç de l’Ajuntament.
Accions que fomentin la millora de la promoció, animació i dinamització
comercial.
Accions que impulsin la formació al comerç.
Accions que fomentin l’associacionisme comercial.
Accions que fomentin la innovació i impulsin l’ incorporació de les noves
tecnologies al comerç.
Participar i/o col·laborar, a raó de les seves possibilitats, en els següents
programes o activitats impulsats pel Servei de Comerç de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat:
 Firesplugues (bianual)
 Mostra Canvi (bianual)

5.- Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen les subvencions
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2018 de l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament de subvencions pel procediment
de lliure concurrència en l’àmbit de comerç són les següents:
14 43300 48001 SUBVENCIONS ENTITATS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC:
8.000€ (VUIT MIL EUROS)
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6.- Import màxims subvencionables
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en
funció de la valoració que resulti de l’aplicació dels criteris de valoració establerts, la
quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada i no podrà superar els límits
següents:
-

-

L’import a atorgar per cada projecte o activitat no podrà superar el 80 % de
l’import previst del projecte o activitat. L’entitat beneficiària haurà d’aportar com a
mínim en 20% del cost total amb fons propis o finançament de tercers.
El sumatori dels imports atorgats a una mateixa entitat, en relació amb les
propostes o projectes presentats no podrà superar l’import total de 2.000 €.

7.- Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada (la valoració
tindrà un màxim de 100 punts):
1) Complementarietat de l'actuació/ons sol·licitada/es amb l’organització
d’activitats organitzades pel servei de comerç ( fins a 25 punts).
2) Campanyes de promoció , animació i dinamització comercial (fins a 20 punts).
3) Activitats que fomentin la professionalització i incrementin la competitivitat
comercial (fins a 10 punts).
4) Activitats que contribueixin al foment de l’associacionisme comercial (fins a 10
punts).
5) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts).
6) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts)
7) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el
finançament de programes d’actuacions (fins a 10 punts )
Si% = 20% -- 0 punts
Entre 20 i 35% --- 3 punts
Entre 36 i 50% - 7 punts
Més de 51% - 10 punts
8) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte al nombre de socis (fins a 10
punts):
Si 0 – 30 --- 3 punts
Entre 31 – 60 - 7 punts
Més de 60  10 punts
La subvenció a concedir serà proporcional a la puntuació obtinguda i en aplicació de
l’article 7 d’aquestes bases.
Restarà a càrrec de la persona sol·licitant l’aportació de la resta del cost, bé
directament o per finançament de tercers (públics o privats).
El total de subvencions atorgades per entitats no podrà se superior a 2.000€ i la suma
de totes no podrà ser superior al pressupost anual disponible assignat per a aquests
tipus de projecte.
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La quantia econòmica de la subvenció estarà vinculada a la ponderació tècnica
realitzada en base als criteris que es detallen a la present convocatòria i variarà en
funció del nombre total de sol·licituds presentades.
L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantia que, en
concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres administracions o ens
públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost de
l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària de l’activitat. En aquest cas,
l’Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost màxim de
l’activitat.
També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres
projectes.
8.- Període d'execució
Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes Bases, s'hauran de destinar a
finançar activitats desenvolupades durant el període d'1 de gener de 2018 a 31 de
desembre de 2018.
9.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les subvencions
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les següents
peculiaritats:


El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de
ser justificades abans del 31 de març de l’exercici següent.



Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiaria mitjançant els
models normalitzats proporcionats pel Servei de comerç i revestirà la forma de
Comptes justificatiu simplificats, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions
imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades,
els resultats obtinguts i les desviacions respecte els pressupost previst.
2) Memòria econòmica , justificativa del cost de l’activitat .



Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de justificar
l’aplicació dels fons percebuts, per un import superior en un 20% a la quantitat
atorgada, sempre que la justificació no superi el cost de l’activitat o projecte, i
pels conceptes assenyalats, prèviament a la sol·licitud.



Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les despeses
derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o administració. L’ IVA
quan els beneficiaris puguin repercutir-lo. Despeses de restauració. Adquisició,
lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments. Les
despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina. Les
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activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats
romanguin tancats.
Esplugues de Llobregat, 15 de gener de 2018
PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT,
CERTIFICO: Que aquesta convocatòria va ser aprovada per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de gener de 2018.
Esplugues de Llobregat, 26 de gener de 2018.
EL SECRETARI
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