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Núm. 9972
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació al
Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà
En sessió ordinària de data 6 de novembre de 2018, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va adoptar
per unanimitat aprovar inicialment les Bases reguladores que han de regir el procediment de concessió d’ajuts econòmics per
a la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries 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, 15 de novembre de 2018
Montserrat Mindan Cortada
Presidenta

Bases reguladores del procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació al
Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà
Preàmbul
L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta serveis a tota la població de la comarca en un context social
complex que demana d’un esforç conjunt entre les administracions públiques, les entitats socials i el teixit empresarial per
impulsar noves iniciatives en el territori que fomentin una millora de la qualitat de vida de les persones.
Hi ha evidència que demostra el valor social i econòmic dels programes creats des de la perspectiva de gènere per empoderar
dones d’origen migrant de diferents creences, ètnies o orígens, per atendre les seves necessitats, reforçar el treball entre grups
d’iguals i la intervenció comunitària intercultural. Són programes que milloren el seu benestar emocional i les relacions
socials; tenen impacte en les famílies, en la convivència ciutadana, la inclusió i cohesió social; milloren les condicions de vida
i faciliten una integració bidireccional que reforça la ciutadania local.
El projecte Dones Referents Comunitàries a l’Alt Empordà, promogut per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, posarà
en marxa un programa d’empoderament per a dones migrades flexible, segur i proper. Basat en el suport de grups d’iguals,
atendrà les seves necessitats, formarà, detectarà les dones invisibilitzades, facilitarà el seu accés als serveis i la seva integració
i promourà processos de mediació i d’intervenció comunitària intercultural per millorar la convivència.
El projecte proposa en una primera fase empoderar, formar i especialitzar un grup de 10 dones migrades com a referents
comunitàries per reforçar les seves competències i capacitats. En una segona fase, aquestes dones promouran processos de
dinamització comunitària intercultural amb altres dones en quatre municipis de la comarca i impartiran formació a diferents
perfils professionals del Consell Comarcal i d’altres agents locals, per millorar el coneixement de la diversitat intercultural i
la realitat de les dones migrades a la comarca.

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació en el Programa de
Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.
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El projecte compta amb el suport econòmic de la convocatòria «Interculturalitat i acció social 2018» de la Fundació Bancària
«La Caixa».

Pàg. 14

Núm. 227 – 27 de novembre de 2018

2. Finalitat
Els ajuts econòmics per a la participació tenen com a finalitat que les persones seleccionades per participar en el Programa
de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, puguin garantir la seva dedicació i assistència a les sessions de formació
i capacitació previstes.
3. Persones destinatàries
Poden optar a un ajut les 10 persones que hagin estat seleccionades per a participar en el Programa de Dones Referents
Comunitàries i que hagin signat la carta de compromís amb el projecte.
Per a participar en el Programa de Dones Referents Comunitàries caldrà:
- Ser dona i estar empadronada en algun municipi de la comarca de l’Alt Empordà.
- Ser major de 18 anys.
- Haver sol·licitat formalment la participació a l’esmentat programa.
- Haver superat el procés de selecció del Programa (entrevista individual i dues sessions de treball grupal).
4. Durada de l’ajut
1. L’ajut tindrà una durada de 6 mesos, corresponents a la fase de capacitació i formació del Programa de Dones Referents
Comunitàries de l’Alt Empordà, prevista per al primer semestre de 2019, amb una càrrega lectiva total de 200 hores
d’assistència presencial.
2. La fase de formació i capacitació es durà a terme a les dependències del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, o en el lloc
que es consideri oportú i reuneixi les condicions per realitzar les activitats formatives. La formació estarà centrada en els
àmbits següents: recursos i serveis públics adreçats a la ciutadania, prevenció en violència de gènere i acompanyament a
dones, prevenció en casos de mutilació genital femenina i matrimonis forçats, diversitat religiosa, interculturalitat i identitats
múltiples, i dinamització comunitària.
3. La dedicació a aquesta fase del Programa de dones referents comunitàries de l’Alt Empordà serà presencial, durant els dies
laborables de la setmana compresos entre el dilluns i el divendres.
5. Drets i obligacions de les persones beneficiàries
1. Les persones beneficiàries tenen el drets següents:
- Assignació d’un professional de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que
exerceixi la funció de tutoria, com a responsable de la formació i col·laboració, i que faci un seguiment personalitzat de la
seva tasca.
- Obtenció d’un certificat relatiu a la participació en el Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.
- Absència de les sessions presencials de la fase de capacitació i formació del Programa, sempre que estigui justificada
documentalment a les persones responsables del Programa.
2. Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:
- Participar com a mínim en un 80% de les sessions presencials de la fase de capacitació i formació del Programa, que
s’acreditarà mitjançant la signatura en el full de registre d’assistència.
- Participar com a mínim en un 80% de les sessions de dinamització comunitària proposades en les fases 3 i 4 del Programa.
3. El gaudiment de l’ajut no implica vinculació laboral ni administrativa entre la persona seleccionada i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, ni suposa cap compromís d’incorporació de les persones participants a la plantilla de personal.
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6. Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds quedarà establert en la convocatòria d’ajuts per a la participació al Programa de
Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
2. La sol·licitud s’haurà de presentar al registre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant una instància genèrica
adreçada a la Presidència del Consell Comarcal.
3. La sol·licitud es podrà presentar també de forma telemàtica. Es considerarà data vàlida, a l’efecte de còmput de terminis, la
d’entrada al Registre electrònic. La data i hora oficials del Registre electrònic de l’Administració del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, és la data i hora oficials de Catalunya. Les sol·licituds que no hagin estat efectivament enviades dins el termini no
participaran en el procediment i quedaran sense efectes.
4. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
- Currículum personal.
- Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.
- Volant d’empadronament.
- Fitxa de creditor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
- Documents acreditatius d’haver participat durant els darrers dos anys en alguna de les activitats de dinamització comunitària
organitzades en el marc del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà o el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt
Empordà.
5. Es podrà demanar a les persones beneficiàries l’aportació de documents complementaris que es considerin necessaris i
siguin adequats per facilitar la selecció.
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 dels ajuts serà la Presidència del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
2. La proposta de resolució dels ajuts serà emesa a partir de l’informe elaborat per la Comissió de valoració, que avaluarà les
sol·licituds presentades tenint en compte els criteris fixats a la clàusula vuitena d’aquestes bases. La Comissió de valoració
estarà integrada per les persones següents:
- 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, o la persona en qui delegui.
3. L’òrgan responsable de la resolució de la subvenció serà la Junta de Govern.
4. En la resolució es faran constar, d’una banda les persones adjudicatàries i les suplents, i de l’altra els candidats exclosos. A
la resolució únicament es farà constar si la persona ha estat acceptada o no en el Programa de Dones Referents Comunitàries
i per tant si té dret a percebre l’ajut.
8. Criteris de selecció per a la concessió dels ajuts
Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de valoració tenint en compte els criteris objectius següents:
- Ser una dona (25 punts).
- Estar empadronada en algun municipi de la comarca de l’Alt Empordà (25 punts).
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- Ser major de 18 anys (25 punts).
- Haver participant durant els darrers dos anys en alguna de les activitats de dinamització comunitària organitzades en el
marc del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà o el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà (5 punts).
També es tindran en compte els criteris subjectius següents:
- Les habilitats i competències relacionals, comunicatives i d’autonomia necessàries per participar en les accions comunitàries
previstes, que es detectaran a través d’una entrevista individual i dues sessions de treball grupal. (0-20 punts).
9. Dotació econòmica de l’ajut i pagament
1. L’ajut total serà de 1.200 € per persona participant en el Programa, que es percebrà mensualment a raó de 200 € /mes.
2. La dotació total de la partida d’ajuts per a la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà
quedarà establerta a la convocatòria corresponent.
10. Compatibilitat amb altres ajuts, subvencions i ingressos
Els ajuts regulats per aquestes bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat Estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
11. Justificació i pèrdua del dret a l’ajut
1. Les persones beneficiàries hauran d’acreditar la participació com a mínim en el 80% de les sessions presencials de la fase de
capacitació i formació del Programa, mitjançant la signatura en el full de registre d’assistència de les sessions, i la participació
com a mínim en el 80% de les sessions de dinamització comunitària proposades en les fases 3 i 4 del Programa, mitjançant la
signatura en el full de registre d’assistència de les sessions.
2. Constituirà causa de pèrdua del dret a percebre l’ajut regulat en aquestes bases quan la persona adjudicatària no acrediti la
participació en el 80% de les sessions presencials de la fase de capacitació i formació del Programa i la participació en el 80%
de les sessions de dinamització comunitària proposades en les fases 3 i 4 del Programa. També constituirà causa de pèrdua de
l’ajut haver falsejat alguna de les dades de la sol·licitud. En qualsevol d’aquests casos, i un cop efectuada la comprovació en
el moment de finalitzar el Programa, s’iniciarà el reintegrament de l’ajut.
3. L’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal serà el responsable d’efectuar la comprovació de
l’assistència a les sessions de formació i dinamització comunitària i de la custòdia dels fulls de registre corresponents.
12. Publicitat dels ajuts concedits
Els ajuts atorgats 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.
13. 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.
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