Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva publicació.

El President,
Ignasi Giménez Renom
Terrassa, 20 de juny de 2022
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De conformitat amb el que preveu el article 70.2 de la llei reguladora de les bases de règim
local, es procedeix a continuació a publicar íntegrament el text de les Bases reguladores i
especifiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per
donar suport a projectes de cooperació i solidaritat internacional.

Data 22-6-2022

Es fa públic, per a coneixement general, que han quedat definitivament aprovades les Bases
reguladores i especifiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva per donar suport a projectes de cooperació i solidaritat internacional, aprovades
per acord de la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de maig de 2022, donat que no s’han presentat al·legacions
durant el període d’informació publica iniciat arrel de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 18 de maig de 2022.
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ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores i especifiques per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva per donar suport a projectes de
cooperació i solidaritat internacional.

B

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Aquesta línia de treball, ha d'incidir en la prevenció de conflictes, l'aportació de solucions
als problemes de base de les societats afectades i la planificació estratègica que actua
reduint la vulnerabilitat enfront les situacions de pobresa i desigualtat.
La persistència de grans desigualtats i desequilibris entre països, la creixent demanda
ciutadana d'una major solidaritat internacional i la major incidència d'organitzacions no
governamentals (ONGDs) ha motivat el Consell Comarcal del Vallès Occidental a
treballar en programes de cooperació internacional fomentant la solidaritat i, mentrestant
s’elabora els treballs detallats d’un Pla Director de cooperació al desenvolupament
d’àmbit comarcal, a integrar les orientacions d’aquestes polítiques en el Programa
d’Actuació Comarcal 2021-2024 (PAC).
La Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament,
aprovada amb un altíssim nivell de consens polític en el Parlament de Catalunya, ens
permet fixar el marc jurídic en el que s'ha de desenvolupar aquesta política pública i el
conjunt d'instruments que s'han d'utilitzar per la seva execució. Instruments que regulen
a l'hora de definir la planificació d'actuacions, la definició amb claredat de les prioritats
de les intervencions sectorials i geogràfiques cap a on ha d'anar la cooperació
descentralitzada al desenvolupament executada per les institucions locals i
autonòmiques i la utilització dels recursos públics posats a disposició en les polítiques
de cooperació al desenvolupament.
Amb aquesta iniciativa el Consell Comarcal del Vallès Occidental vol contribuir a la
construcció d’un món amb més justícia i equitat per a totes les persones i els col·lectius,
per garantir els drets i les diversitats de la ciutadania en entorns empobrits tant rurals
com urbans.
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Els projectes i programes concrets de cooperació en l’àmbit internacional pretenen
facilitar, a una determinada comunitat o societat, l'accés a uns mitjans, recursos i serveis
necessaris per millorar les condicions de vida actuals i de futur que permetin un més alt
nivell de dignitat com a pobles. Entenem també com a un dels principis bàsics dels
projectes de cooperació, la implicació directa dels beneficiaris en la concepció i
realització dels projectes, que han de basar-se en les seves necessitats i possibilitats.

Data 22-6-2022

Un dels fonaments essencials per a la construcció d’un projecte de societat democràtica
avançada es la seva participació activa i decidida en la construcció d’un ordre
internacional més just i solidari. La pau, la llibertat, la dignitat de la persona, el treball, la
justícia i el respecte al pluralisme són valors que fonamenten la convivència i el progrés.
Aquests valors s’han de poder projectar internacionalment per mitjà de les iniciatives de
cooperació i solidaritat internacionals, integrades per una banda, per un teixit vibrant
d’entitats i d’agents de cooperació, l’acció dels quals ha d’ésser reconeguda, i per l’altre,
impulsades i complementades per l’activitat de les administracions públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Preàmbul

B

“Bases reguladores i específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per donar suport a projectes de cooperació i solidaritat en l’àmbit internacional.

A

Text de les BASES aprovades:

2.2 El Consell Comarcal del Vallès Occidental prioritza les accions de cooperació al
desenvolupament coincidents amb la millora de la salut, la millora educativa i el medi
ambient i els lineaments geogràfics definits en el Programa d’Actuació Comarcal del
Vallès Occidental (PAC), la Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre de Cooperació al
Desenvolupament i els acords presos per la Comissió de Govern d’aquesta entitat.
Article 3. Condicions bàsiques dels projectes
3.1 Les condicions bàsiques que hauran de complir els projectes per tal d'accedir als
ajuts han de coincidir amb:
a) Les prioritats d’acció i lineació geogràfica definides per el Consell Comarcal del
Vallès Occidental en l’apartat anterior segons els acord el Programa d’Actuació
Comarcal (PAC), la Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre de Cooperació al
Desenvolupament i els acords presos per la Comissió de Govern d’aquesta
entitat.
b) Ser desenvolupats amb la participació directa i continuada de les persones
beneficiàries, tant en la planificació com en l'execució i avaluació de les obres i
accions contemplades, en el sentit que les persones siguin subjectes actius i
protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social.
c) Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials,
tècnics i humans de les comunitats beneficiàries, contribueixin i fomentin
autogestió, autonomia i autosuficiència, incidint en les causes estructurals de la
realitat sobre la qual s'està intervenint i alhora garanteixin l’apropiació i
sostenibilitat dels projectes.
d) S’han de fonamentar dins un context d'equitat i tolerància, atenent prioritàriament
els projectes dirigits per a sectors doblement oprimits com solen ser les dones i
les nenes, els grups ètnics, els infants o altres.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-13
CVE 202210096267

2.1 Aquests ajuts tenen com a finalitat promoure els projectes de cooperació al
desenvolupament en l‘àmbit internacional impulsats per entitats sense finalitat de lucre
degudament constituïdes i inscrites en el corresponent registre d’entitats de la
Generalitat de Catalunya tal i com estableix el Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions.

Data 22-6-2022

Article 2. Finalitats
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1.2 L’òrgan competent del Consell Comarcal del Vallès Occidental aprovarà la
convocatòria específica per concórrer a les subvencions de solidaritat i cooperació.

B

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels criteris i el procediment per a la
concessió, justificació i pagament de subvencions, dins els límits establerts en els
pressupostos del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en l'àmbit de la solidaritat i la
cooperació internacional, per a la realització de projectes de cooperació al
desenvolupament o per a la realització d'activitats de sensibilització, promoció de la
solidaritat i foment de la cultura i la pau.

A

Article 1. Objecte

h) Els projectes han de ser sostenibles, evitant alterar els estils de vida, els hàbits
socials i culturals, els mètodes de producció i l’ús dels recursos naturals que
comprometen el benestar de les generacions actuals i futures.
3.2 No són objecte d’aquestes bases els projectes que es trobin en algun d’aquest
supòsits:
a) Els projectes que no tinguin com a objectiu principal garantir al seus beneficiaris
l’accés als drets bàsics.
b) La realització de programes i activitats d’atenció o primera acollida de persones
estrangeres immigrades en àmbits com ara: informació i formació sobre l’entorn
sociocultural, assessorament laboral, formació, lleure, educació, esport, i altres.
c) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós, politicopartidista o
d’evangelització.
d) Els projectes de cooperació que es regeixen mitjançant conveni amb el Consell
Comarcal o amb alguna altre administració pública i estiguin emmarcats en un
programa d’agermanaments.
e) Els projectes que impliquin una duplicitat sobre accions que ja s’estan duent a
terme.
f)

Les actuacions humanitàries o d’emergència derivats de catàstrofes naturals o
conflictes bèl·lics.

g) Les actuacions que siguin exclusivament festives o lúdiques o de promoció de la
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g) Els projectes hauran de preveure accions destinades a informar la ciutadania del
Vallès Occidental dels continguts dels propis projectes, del seu curs i de la
realitat del seu entorn, i també a fomentar la consciencia pública sobre la
interdependència Nord Sud i els valors de solidaritat a través de les xarxes
socials o els mitjans que considerin.

Data 22-6-2022

Els projectes han d'estar promoguts a instància de contraparts (socis locals) de
grups, associacions o institucions (mai particulars) que ofereixin garanties
suficients que les finalitats plantejades es poden assolir i que els projectes
responen a una prioritat demostrada, de manera que les accions contemplades
estimulin l’autoconfiança de les persones i les comunitats perquè solucionin les
seves necessitats de la manera més autònoma possible.
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f)
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e) S’han de desenvolupar dins un context de democràcia i respecte als drets
humans. No s’acceptaran els projectes que tinguin un caràcter excloent amb
relació a gènere, ètnia, ideologia, religió o qualsevol altra restricció de la condició
humana. A excepció d’aquells projectes destinats a lluitar contra les causes de
la marginació en sectors socials especialment afectats: dones, infants,
discapacitats, refugiats, poblacions indígenes i d’altres.

pròpia entitat.

5.2 No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats que incorrin en alguna de
les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei General de Subvencions
38/2003 de 17 de novembre.
5.3 Les entitats beneficiaries no poden haver estat objecte de cap resolució ferma de
caràcter sancionador en relació amb els activitats per les quals es demana subvenció.
5.4 Les entitats beneficiaries han d'estar al corrent de pagament de les obligacions
tributaries amb l'AEAT i en front de la Seguretat Social.
5.5 Les entitats beneficiaries han d'estar al corrent de pagament de les obligacions per
reintegrament de subvencions i de les justificacions sol·licitades anteriorment, si fos el
cas, per el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
5.6 En cas que dues o més entitats presentin un projecte conjunt, totes elles respondran
solidàriament de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció. Les entitats
participants hauran de signar un document que especifiqui el repartiment de tasques i
responsabilitats de cadascuna en l'execució del projecte i designar-ne una com a
representant única davant del Consell Comarcal. Totes les entitats han d'acomplir els
criteris especificats en aquest article 5.
4.7 Les entitats beneficiàries hauran de reflectir en els seus estatuts que entre els seus
objectius realitzen activitats de cooperació al desenvolupament que tinguin com a
finalitat la lluita contra la desigualtat i la injustícia social.
4.8 Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l'experiència de l'entitat en la
realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts, almenys d'un
exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l'ajuda.
Article 6. Obligacions dels beneficiaris.
6.1 Les entitats sol·licitants han d'acceptar i complir les obligacions establertes en
l'article 14 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.
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5.1 Constar com a una entitat legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent
d’entitats de la Generalitat de Catalunya tal i com estableix el Decret 206/1999, de 27
de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Registre
d'Associacions.

Data 22-6-2022

Article 5. Requisits dels beneficiaris.
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4.2 Les entitats beneficiàries d'una subvenció poden ser sotmeses per part del Consell
Comarcal del Vallès Occidental a accions de comprovació, i estaran obligades a facilitar
tota la informació requerida.
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4.1 Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquestes Bases i, per tant, tenir la
consideració d'entitats beneficiaries, les entitats jurídiques legalment constituïdes sense
ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament i el
foment de la solidaritat i la lluita contra la desigualtat i la injustícia social. Els projectes
podran preveure la intervenció, a títol de mera col·laboració, d'empreses i entitats que
tot i no tenir entre els seus objectius la cooperació al desenvolupament, siguin
necessàries per al normal desenvolupament del projecte.
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Article 4. Beneficiaris.

e) Acreditar que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries o front a la
Seguretat Social, si fos el cas, imposades per les disposicions vigents, en la
forma que es determini reglamentàriament. Les entitats hauran d'acreditar-ho
aportant al Consell Comarcal els certificats emesos per les administracions
corresponents. Cas de no tenir obligacions tributaries davant de la Seguretat
Social, les entitats presentaran una declaració responsable que ho acrediti.
f)

No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat
de manera que, amb els ingressos totals de l'entitat, tant de fons públics com
altres fonts pròpies o alienes de caràcter privat, se superi el 100% del cost de
l'activitat o el projecte. En qualsevol cas, s'ha de comunicar al Consell Comarcal
l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les
activitats o els projectes subvencionat.

g) Acceptar formalment la subvenció, les condicions i la destinació fixades.
h) Acreditar davant la Corporació la realització de l’activitat, així com el compliment
dels requisits i condicions que determinen la concessió o el gaudi de la
subvenció, en el termini i en els termes regulats en les presents bases.
i)

Sotmetre's a les actuacions de comprovació, de control financer i de demanda
d'informació que el Consell Comarcal consideri necessàries.

j)

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
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d) Emetre una declaració responsable de no trobar-se en cap circumstància
prevista en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució ferma
de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se
subvenciona, o bé d'haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció, i d'estar al
corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

Data 22-6-2022

c) Justificar davant el Consell Comarcal els requisits i condicions, i també la
realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la
subvenció.
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b) Assumir els principis ètics i de conducta recollits en l’article 5.8 del Codi Ètic i de
Bon Govern de la institució, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de
data 21 de juliol de 2016 i publicat al BOPB de data 8 d’agost de 2016.
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a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i comunicar els
canvis que puguin donar-se en el transcurs del període que puguin afectar a la
subvenció concedida.
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6.2 Són obligacions específiques de les entitats sol·licitants, vinculades a aquestes
Bases:

o) Declaració responsable en el cas de que les accions de sensibilització siguin
adreçades a joves i infants, de complir amb la normativa aplicable en l'execució
del projecte i fer-se responsable que les persones que col·laboraran en el
projecte no tinguin antecedents penals pels delictes als quals es refereixen
l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, i els apartats 4 i 5 de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, del
voluntariat.
6.3 L'incompliment d'alguna de les obligacions establertes en aquestes Bases o en la
resta de normativa aplicable, pot ser constitutiu d'alguna de les infraccions
administratives regulades en el Capítol I del Títol IV de la LGS.
Article 7. Procediment de concessió de la subvenció.
7.1 Les subvencions seran atorgades pel procediment de concurrència competitiva.
Una vegada aprovades aquestes bases per l'òrgan competent, es sotmetran a
informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al portal de transparència del Consell Comarcal i un extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense
la presentació de cap al·legació s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.
7.2 La convocatòria corresponent per a la concessió de la subvenció s’acordarà un cop
les bases hagin estat aprovades.
7.3 Atès les limitacions pressupostàries del Consell Comarcal, consignades en matèria
de cooperació al desenvolupament, les subvencions a què es refereixen aquestes bases
estan destinades a la execució d’un únic projecte. Tenen caràcter propi, finalista,
voluntari i eventual, són revocables i reductibles en qualsevol moment per les causes
previstes en la llei o en aquestes bases, no generen cap dret a l'obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
7.4 En cas que el projecte presentat per l’entitat sigui un projecte plurianual, l'entitat
podrà presentar sol·licitud de subvenció per a l’any en curs, amb la justificació i
informació detallada de les accions realitzades els anys anteriors i les previsions per als
anys següents.
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n) Utilitzar les subvencions rebudes únicament i exclusivament per a la realització
de les activitats o els projectes per als quals van ser atorgades.
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m) Haver justificat les subvencions concedides anteriorment per el Consell
Comarcal, si fos el cas.

Data 22-6-2022

Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Amb el suport del
Consell Comarcal del Vallès Occidental” en funció de l'àmbit d'atorgament de la
subvenció o el logotip del mateix Consell Comarcal.
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l)

B

k) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i
altres documents degudament auditats en el termes de la legislació mercantil o
sectorial aplicable al beneficiari en cada cas i , si s’escau, aquells exigits a les
bases reguladores.

b) Fotocòpia de la inscripció de l'entitat al registre corresponent.
c) Fotocòpia del NIF de l'entitat.
d) Fotocopia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la
persona física respecte a l’entitat.
e) Documents que justifiquin la participació directa dels col·lectius d'immigrants en
l'elaboració, seguiment i/o identificació del projecte.
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i)

En el cas de rebre aportacions d'altres administracions o entitats públiques o
privades per la mateixa finalitat, declaració responsable de concurrència, inclosa
al formulari de sol·licitud, amb indicació de l'administració o entitat pública o
privada a la qual s'hagi sol·licitat subvenció i de l'estat de tramitació d'aquesta
sol·licitud.
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Declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, de no trobar-se en cap
circumstància prevista en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució
ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se
subvenciona, o bé d'haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció, i d'estar al
corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

j)

En cas de no rebre aportacions, declaració responsable, inclosa al formulari de
sol·licitud de no haver demanat o obtingut, ni l'entitat ni cap òrgan que en
depengui, subvencions o ajuts per la mateixa finalitat de cap organisme de les
administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
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f)
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a) Fotocòpia dels estatuts vigents de l'entitat.
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8.2 Aquestes aniran acompanyades de la documentació següent de l'entitat:

Data 22-6-2022

8.1 Les sol·licituds seran formulades d'acord amb el model que figurarà annex 1 de la
convocatòria i es presentaran al registre general d'aquest, sense perjudici dels altres
mitjans previstos en la Llei 30/1992, i es presentaran al registre general del Consell
Comarcal, sense perjudici d’altres mitjans previstos a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Article 8. Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

g) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
h) Una descripció del projecte de cooperació amb el detall de les activitats a
realitzar i les despeses previstes.

k) També haurà de constar el compromís escrit del peticionari de comunicar al
Consell Comarcal del Vallès Occidental si l'entitat arriba a obtenir subvencions o
ajuts per la mateixa finalitat procedents d'altres administracions públiques o
entitats. Si es produeix un excés de finançament serà reduïda l'aportació del

9.1. El procediment de valoració de les subvencions serà el següent:
a) Els projectes seran valorats per la comissió qualificadora constituïda a aquest
efecte i que determini el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Serà presidida
pel President de la corporació o persona en qui delegui i en qualitat de vocal
estarà integrada per: la gerència, un tècnic de la mateixa institució amb
assignació de funcions sobre aquesta matèria, qui alhora actuarà com a secretari
de la comissió, i l’Interventor del Consell o en el seu defecte, el personal en qui
delegui.
b) Amb caràcter general l'import sol·licitat no pot excedir el 80% del cost total del
projecte. Excepcionalment es podrà sol·licitar el 100% del cost d’un projecte
quant no existeixin altres fonts de finançament i que s'haurà de demostrar
mitjançant la documentació pertinent.
c) La distribució dels ajuts, si es cau, es farà en funció de la puntuació final
obtinguda, atès el pressupost anual de la convocatòria.
d) L'òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons
escaigui, és la Comissió Permanent del Consell Comarcal.
e) La Comissió qualificadora farà arribar un dictamen a que fa referència i acreditarà
de forma fefaent llur valoració als efectes del seu sotmetiment a l'òrgan del
Consell que haurà d'elaborar la proposta d'atorgament.
9.2. Els criteris objectius que es tindran en compte es recullen a continuació en tres
apartats. Cada apartat suma un total de 100 punts, i el resultat serà ponderat amb el
percentatge que s’indica per a cada apartat, requerint-se per a l’atorgament de
subvenció una puntuació mínima d’un 60% del total dels apartats.
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Article 9. Procediment i criteris per a la valoració del projectes.

Data 22-6-2022

8.5 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts
en aquestes bases suposa la inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de
qualsevol dels documents esmentats, es requerirà la seva presentació en el termini
màxim de deu dies hàbils. De no esmenar-se aquesta manca de documentació es
resoldrà amb el desistiment de la sol·licitud presentada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.4 El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determina a la convocatòria
i començarà a comptar a partir de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, també es publicarà l'edicte de
la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal. (pàgina web www.ccvoc.cat).

B

8.3 La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i
acceptació de les bases que regulen el procediment, així com l'autorització al Consell
Comarcal del Vallès Occidental per a comprovar, si s'escau, d'ofici si el beneficiari està
al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

A

Consell en el mateix import.

9.2.3. L’entitat. Experiència acumulada i capacitat de gestió: 20%
a) L’entitat compte amb capacitat operativa, administrativa i tècnica adequada pera
gestionar el projecte presentat: 30 punts.
b) Experiència de l’entitat en anteriors exercicis econòmics i acompliment
d’objectius i compromisos adquirits: 20 punts.
c) Experiència acumulada, trajectòria de l’entitat i presencia organitzativa en el
territori proposat: 15 punts.
d) Col·lectius organitzats, participants clarament definits. L’entitat té base social
(socis i voluntaris) i certa capacitat per obtenir recursos propis i aliens: 10 punts.
e) Entitat consorciada, vinculada amb altres entitats del nord que treballin a territori
proposat: 15 punts.
f) Activitats de l’entitat per a la informació difusió i sensibilització: 10 punts
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a) Alineament geogràfic i estratègic amb el Pla d’Actuació Comarcal (PAC), la Llei
catalana 26/2001, de 31 de desembre de Cooperació al Desenvolupament i els
acords presos per els Òrgans de Govern d’aquesta entitat: 40 punts.
b) Intervenció en països inclosos en l’apartat “baix” del darrer informe sobre IDH
(Índex de Desenvolupament Humà) elaborat per PNUD: 10 punts.
c) Origen de la Iniciativa. Marc de cooperació en una regió, ciutat o localitat
vinculada amb el nord mitjançant la implicació de la població migrada amb la
seva societat d’origen: 25 punts.
d) Inclusió de la perspectiva de gènere de manera transversal en les diferents fases
del cicle del projecte: 10 punts.
e) El projecte beneficia persones amb discapacitat: 5 punts.
f) El projecte manté la continuïtat dels efectes assolits amb anterioritat amb altres
actuacions: 10 punts.

Data 22-6-2022

9.2.2. Context i intervenció: 60%
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a) Lògica d’intervenció. El projecte es fonamenta en una estructura, sòlida, clara i
correctament elaborada. Relaciona els objectius esperats i es coherent amb la
problemàtica que es vol abordar: 40 punts.
b) Beneficiaris clarament definits en directes / indirectes / perjudicats / exclosos i
agregats per categories (sexe, edat i altres rellevants): 10punts.
c) Pressupost desglossat, clar i detallat amb una bona adequació entre activitats,
mitjans i costos: 15 punts.
d) Planificació factible, detallada i calendaritzada en un cronograma: 15 punts.
e) Previsió de mitjans eficaços de control, seguiment i avaluació: 10 punts.
f) Sostenibilitat i viabilitat política, econòmica, social i cultural: 10 punts.

A

9.2.1. Contingut i planificació: 20%

10.1. Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a,
la quantitat concedida, el projecte subvencionat, la finalitat de la subvenció, conforme
es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva
tramesa a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i al Registre de subvencions i
ajuts de Catalunya.

B

Article 10. Publicitat de les subvencions concedides.

Article 13. Justificació.
13.1. Les entitats han de justificar l'activitat realitzada al Consell Comarcal del Vallès
Occidental presentant la documentació següent:
a) Un informe narratiu que descrigui les activitats realitzades i els objectius assolits,
acompanyat amb la informació gràfica i els materials audiovisuals que formin part
dels elements de difusió.
b) Fotografies, si és possible, que mostrin el desenvolupament de l'acció.
c) Quadre resum de despeses totals del projecte, indicant les despeses imputades
a la subvenció del Consell Comarcal i si fos el cas, les despeses imputades als
altres finançadors, d’acord amb el model que el Consell Comarcal facilitarà com
annex 2 a la convocatòria.
d) Quadre, d’acord amb el model facilitat amb la convocatòria com annex 3, amb
la relació de les totes depeses del projecte on hi consti: número de factura/rebut,
nom del proveïdor, data de la factura, import en la moneda en que s'ha efectuat
l'operació, import equivalent en EUR, i import imputat a la subvenció del Consell
Comarcal. El equivalent de la moneda estrangera serà el que determini la
institució legalment reconeguda i amb efectes de la data de les factures.
e) Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria del Consell
Comarcal amb els corresponents rebuts, o altres documents de valor probatori
equivalent, acreditatives de les despeses relacionades i del seu pagament.

https://bop.diba.cat

No es podran realitzar pagaments en metàl·lic a un mateix proveïdor per imports
superiors als 1.000 euros.

g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions amb indicació del seu
import i procedència
h) Materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip del Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

B

f)

Pàg. 11-13

12.2. La naturalesa de les entitats beneficiaries i les obligacions i els requisits previs
recollits en l’articulat d’aquestes bases, permeten amb caràcter general considerar
l’excepció d’establir mitjans de garantia.

CVE 202210096267

12.1. El Consell Comarcal del Vallès Occidental transferirà a l’entitat beneficiària un
bestreta per l'import íntegre atorgat i aprovat per la convocatòria de subvencions sempre
i quan l'hagin acceptat d'acord amb l’article 11 d’aquestes bases.

Data 22-6-2022

Article 12. Pagament de la subvenció.
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11.1. L'entitat beneficiària haurà d'acceptar explícitament la subvenció, amb la signatura
del document que a aquest efecte facilitarà el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
així com el document de notificació de dades bancàries, on s'ha de transferir l'import de
la subvenció.

A

Article 11. Acceptació de la subvenció.

Article 15. Altres obligacions de les entitats beneficiàries.
15.1. L'atorgament d'ajuts en les despeses de projectes de cooperació al
desenvolupament i solidaritat no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal
del Vallès Occidental, en tant que la seva organització correspon a l'entitat sense finalitat
de lucre. Així mateix, les subvencions que es puguin concedir estan sotmeses a la
limitació pressupostària i no generaran cap dret de continuïtat en l'assignació de
finançament als destinataris per a exercicis successius.
A més de l'obligació de justificació descrita en la base 13a, les entitats beneficiàries
tenen les següents obligacions:
a) Dur a terme l'activitat d'acord amb el projecte presentat, de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva
justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.
b) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat de
manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l'activitat que
ha de realitzar l'entitat beneficiària. En qualsevol cas, si són per el mateix projecte, s'ha
de notificar al Consell Comarcal els ajuts obtinguts per part d'altres administracions,
rebudes amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció.
c) Incloure el logotip del Consell Comarcal del Vallès Occidental en tots els elements
informatius i publicitaris relacionats amb l'activitat subvencionada, inclús també a tots
els mitjans electrònics de difusió, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
d) Està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que
realitzi l'òrgan competent i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació
amb la subvenció concedida.

A
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental determinarà en la convocatòria d’aquestes
subvencions la quantia màxima dins del crèdit pressupostari consignat per aquesta
finalitat en el pressupost comarcal per atendre les sol·licituds de subvenció de projectes
de cooperació al desenvolupament i solidaritat formulades per les entitats sense finalitat
de lucre que compleixin els requisits dels articles 4 i 5 d’aquestes bases.
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Article 14. Dotació pressupostària.

Data 22-6-2022

13.4. Tota la documentació per a la justificació haurà de presentar-se al Registre
General del Consell Comarcal durant l’any natural de la convocatòria i com a màxim el
mes de març de l’any següent.
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13.3. La realització dels projectes es durà a terme durant l’any natural de la convocatòria,
i no es concediran pròrrogues per l’execució del projecte tret dels casos de força major
i justificats que hagin demorat les actuacions programades.

B

13.2. Seran despeses elegibles totes aquelles relacionades amb l’execució del projecte
aprovat. No es podrà imputar més d’un 10% dels recursos rebuts del Consell Comarcal
com a despeses administratives, de gestió, de promoció del projecte i de mobilitat i
viatges. En qualsevol cas, aquestes també hauran d’estar vinculades al projecte.

A
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f) Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts,
s'hauran de conservar per un període no inferior als 5 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
g) Col·laborar en les activitats de sensibilització que el Consell Comarcal del
Vallès Occidental organitzi per difondre els projectes de cooperació
subvencionats.

Pàg. 13-13

Article 16. Supòsits de revocació, modificació, renúncia o reintegrament, així
com conseqüències de l'incompliment de les obligacions.

CVE 202210096267

16.1 L'entitat està obligada a sotmetre a autorització prèvia al Consell Comarcal
del Vallès Occidental de qualsevol modificació que realitzi al projecte respecte la
sol·licitud presentada.
16.2 L'incompliment de les obligacions per part del beneficiari pot comportar la
revocació de la subvenció i el reintegrament dels diners concedits.
Article 17. Règim jurídic.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-6-2022

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d'aplicació les bases
d’execució del pressupost comarcal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, i demés legislació concordant.
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