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Núm. 5233
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
Edicte d’aprovació inicial de les bases que regiran el Concurs de projectes per a la inclusió social de l’Alt Empordà
En sessió ordinària de data 22 de maig de 2018, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va adoptar per unanimitat
aprovar inicialment les Bases que han de regir el Concurs de Projectes per a la Inclusió Social de l’Alt Empordà.
Se sotmet l’acord d’aprovació i el text de les esmentades Bases a informació pública pel termini de vint (20) dies hàbils, en
la forma i als efectes establerts a l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Figueres, 31 de maig de 2018
Ferran Roquer i Padrosa
President
BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL A L’ALT EMPORDÀ
BASES ESPECÍFIQUES
1) Objecte i finalitat de la subvenció
1. L’objecte del Concurs és atorgar ajut financer a projectes d’inclusió social a desenvolupar en els municipis de la comarca i
que tinguin un abast i projecció comarcal.
2. L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà convoca anualment el Concurs de Projectes per a la Inclusió
Social a l’Alt Empordà per tal de fer emergir iniciatives innovadores en l’àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar
projectes en el territori. Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà, té com a
finalitat millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.
3. L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta serveis a tota la població de la comarca i aquesta realitat
demana d’un esforç conjunt entre les administracions públiques, les entitats socials i el teixit empresarial per promoure nous
projectes d’inclusió social en els municipis de la comarca, que impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar una
millora de la qualitat de vida de les persones.
2) Règim Jurídic del Concurs
Aquest Concurs té caràcter exclusivament administratiu. Pel fet de participar-hi, cada concursant accepta i entén que queda
sotmès expressament al que estableixen aquestes Bases i la Llei 38/2003, General de Subvencions.
El Concurs es podrà declarar desert si a judici del Jurat no hi ha cap projecte que respongui adequadament a les bases que
estableix aquesta Convocatòria.

En el cas que el projecte no compleixi amb algun punt específic de les Bases, es perdrà el dret a rebre l’ajut i no es tindrà dret
a rebre cap tipus d’indemnització.
3) Característiques i requisits dels Projectes
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Queda específicament establert que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no estarà compromès a finançar accions posteriors
que es puguin derivar dels projectes que hagin estat seleccionats per aquest Concurs, més enllà d’allò establert en aquestes
Bases.
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Els projectes d’inclusió social que es presentin en aquest Concurs hauran de tenir en compte els requeriments següents:
a) L’activitat o activitats del projecte s’hauran de executar en el període indicat en la convocatòria anual.
b) Els projectes hauran d’incorporar la perspectiva de gènere i s’orientaran a promoure la inclusió social d’infants,
adolescents, joves i les seves famílies, i gent gran.
c) Els projectes s’hauran d’implementar en un o més municipis de la comarca i s’adreçaran a persones que resideixin a
l’Alt Empordà.
d) Els àmbits d’aplicació en què es podran definir els projectes d’inclusió social seran els següents:
1. Àmbit Econòmic
2. Àmbit Laboral
3. Àmbit Formatiu
4. Àmbit Psicosocial i Emocional
5. Àmbit Residencial i d’accés a l’habitatge
6. Àmbit Relacional (entitats, xarxes de suport i treball amb la comunitat)
7. Àmbit Violència de gènere
8. Àmbit Polític i de Ciutadania
e) Els projectes hauran de presentar un cronograma on quedin clarament definits els objectius a curt (6 mesos) i mig
termini (1 any), així com els indicadors de seguiment i de resultats.
f) Els projectes d’inclusió social s’hauran d’acompanyar d’un pla tècnic d’implementació específic en què hi constin els
diferents agents que hi participaran, les responsabilitats i tasques atribuïdes, així com la distribució de la quantia de
l’ajut, per tal de desenvolupar-lo en els termes previstos durant el període d’execució del projecte.
4) Despeses objecte de finançament
Poden ser objecte de finançament mitjançant aquest ajut les despeses que s’acreditin documentalment amb originals o
fotocòpies compulsades, mitjançant la memòria justificativa del projecte on hi constaran les activitats previstes.
5) Beneficiaris
Podran participar en el Concurs persones físiques, persones jurídiques en general i, en especial, entitats sense ànim de lucre,
associacions, petites i mitjanes empreses i equips o centres de recerca d’universitats, que presentin projectes d’inclusió social
a desenvolupar en municipis de la comarca de l’Alt Empordà.
Els sol·licitants hauran de presentar la documentació requerida en el termini establert a les dependències del Consell Comarcal
(c. Nou, 48 – 17600 Figueres).
L’equip de professionals que implementarà el projecte ha d’acreditar com a mínim 2 anys d’experiència de treball en projectes
socials en la Fitxa del Projecte.
6) Termini , forma i lloc de Presentació de projectes
Els projectes es presentaran a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant una Instància de sol·licitud
acompanyada dels següents documents presentats en sobres tancats diferents:
• Sobre A: Fitxa d’informació bàsica de les persones físiques, entitats sense ànim de lucre, associacions, petites i mitjanes
empreses de la comarca i equips o centres de recerca d’universitats sol·licitants
• Sobre B: Fitxa de Projecte.
La data límit de presentació quedarà establerta en la convocatòria del Concurs. Serà imprescindible fer servir els models
normalitzats d’instància, fitxa d’informació bàsica i fitxa de projecte que trobareu al web www.inclusioaltemporda.cat.
7) Òrgan competent pera a la instrucció i proposta de resolució i resolució
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a la concessió de la subvenció prevista serà l’àrea de Serveis a les
persones.
2. La proposta de concessió de la subvenció serà emesa pel Jurat del Concurs de Projectes d’Inclusió Social a l’Alt Empordà
estarà integrat per les persones següents:
− President/a Consell Comarcal
− Conseller/a comarcal de l’Àrea de Benestar
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− Director/a Tècnic Àrea de Benestar
− 2 tècnics de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat
− 1 tècnic/a de l’Àrea de Secretaria
3. L’òrgan responsable de la resolució de la subvenció serà la Junta de Govern.
8) Quantia màxima de la subvenció ,justificació i cobrament
La dotació econòmica d’aquests ajuts serà com a màxim de 6.000 euros.
Com a mínim un 20% del pressupost del projecte haurà de ser finançat a través de recursos aportats per la persona física o
jurídica, o organisme que presenti el projecte.
Aquest Concurs escollirà d’entre les propostes presentades un màxim de dos projectes.
La data de resolució d’aquests ajuts quedarà establerta en la convocatòria del Concurs. La resolució es durà a terme mitjançant
acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal que serà notificat als premiats.
L’anunci públic dels ajuts es farà a més de pels procediments habituals, per les pàgines web www.inclusioaltemporda.cat i
www.altemporda.org. Posteriorment, s’organitzarà un acte públic per donar a conèixer els guanyadors.
L’abonament dels ajuts s’efectuarà mitjançant dos pagaments: un pagament inicial (bestreta) del 60% de l’import de l’ajut,
condicionat a la presentació del Pla Operatiu del projecte, que detalli les accions del projecte, el cronograma d’execució i
ajusti el pressupost a l’ajut finalment concedit, en un termini d’un mes des de la notificació de l’ajut. Un pagament final del
40% subjecte a la implementació del projecte guanyador, un cop presentada una memòria justificativa de les activitats i la
presentació dels justificants de despesa corresponents, previ informe favorable de l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
El termini de presentació de la memòria justificativa del projecte quedarà establert a la convocatòria del Concurs, i com a
màxim serà el dia 31 de desembre de l’any posterior a la convocatòria.
9) Procediment i Criteris objectiu de concessió de la subvenció
El procediment de concessió de la subvenció serà de concurrència competitiva.
1. Els projectes d’inclusió social seran avaluats tenint en compte la Fitxa de Projecte i els criteris objectius següents:
a) Interès general de l’actuació per a la ciutadania de la comarca. (0-10 punts). Es tindrà en compte l’anàlisi quantitatiu
i qualitatiu de la problemàtica social i la població afectada a qui s’adreça el projecte i sobre la qual es vol intervenir des
d’una perspectiva de gènere i cicle de vida
b) El contingut del projecte i la seva relació amb els àmbits d’aplicació definits en aquestes bases (0-10 punts). Es tindrà
en compte que el projecte es presenti en els àmbits d’inclusió social definits en les bases de la convocatòria. Es valoraran
més aquells projectes que cobreixin més d’un àmbit d’inclusió social.
c) Nombre de persones destinatàries a qui va adreçat el projecte (0-10 punts). Es tindrà en compte l’abast i impacte del
projecte sobre la població destinatària directa, i el públic beneficiari indirecte.
d) La qualitat de la presentació del projecte (0-10 punts). Es tindrà en compte especialment l’adequació del projecte als
objectius i a la metodologia de treball i intervenció proposada per atendre’ls.
e) La dificultat d’executar el projecte projecte sense el finançament d’aquesta subvenció i viabilitat del pressupost (0-10
punts). Es tindrà en compte el fet que es presenti un pressupost adequadament dimensionat al projecte proposat, i que la
proporció de finançament sol·licitada sigui adequada als criteris de la convocatòria.
2. També es tindran en compte els criteris subjectius següents:
g) Metodologia de treball proposada (elements d’innovació social i rellevància de la intervenció per al municipi/s) (0-10
punts). Es tindrà en compte la proposta metodològica d’intervenció amb les persones (individual, grupal o comunitària)
i la introducció de propostes innovadores per treballar amb les persones, grups i comunitats.
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h) Definició d’objectius a curt (6 mesos) i mig termini (1 any) i pla d’actuació proposat (0-10 punts). Es tindrà en compte la
coherència entre el diagnòstic i la definició d’objectius tant a curt com a mig termini i la viabilitat d’execució de les accions
per assolir aquests objectius en la programació/calendari presentat.
i) Efectivitat del sistema d’indicadors de seguiment i avaluació de resultats (0-10 punts). Es tindrà en compte que els
indicadors proposats en el projecte permetin mesurar adequadament l’assoliment d’objectius i resultats definits pel
projecte.
j) La xarxa d’agents constituïda per a la implementació del projecte (0-10 punts). Es valoraran especialment els projectes
que comptin amb la participació d’alguna entitat social o cívica del municipi o municipis on es dugui a terme la seva
implementació. Es tindrà en compte la qualitat i dimensió del partenariat d’agents que proposa el projecte per executar
l’acció.
k) Proposta de difusió i comunicació de resultats (0-10 punts). Es tindrà en compte que es defineixi una proposta adequada
als mitjans de comunicació locals i comarcals.
3. L’òrgan instructor serà l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal qui gestionarà la tramitació dels expedients.
4. La concessió dels ajuts serà discrecional i el seu atorgament correspondrà a la Junta de Govern del Consell Comarcal, a
proposta del Jurat del Concurs.
12) Impediments/Conflictes d’interessos
Les persones que estiguin en una posició avantatjosa o puguin tenir conflictes d’interessos en relació a l’objecte d’aquest
Concurs no hi podran participar. Aquesta clàusula afecta a tots els membres del Jurat, treballadors/es dels Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i dels municipis de la comarca i els seus familiars de primer i segon grau dels mateixos.
13) Propietat i drets d’autor
El drets d’autor pertanyen a cadascun dels autors dels projectes, això no obstant els autors dels projectes presentats autoritzen
a l’àrea de Benestar del CCAE a utilitzar les dades, documents i arxius per a fer difusió externa en format paper i/o digital.
14) Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Així mateix, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de l’acte de concessió substitueix la notificació i
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de la resolució de la concessió i també s’ha
de publicar en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
15) Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Administració Local Consell Comarcals

