
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

EXP:24/2016:  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  SOL·LICITADES  A  LA 
REGIDORIA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

En data 19 de gener de 2016, la Junta de Govern Local aprovà inicialment les 
bases  particulars  reguladores  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  a 
activitats realitzades per les entitats del municipi.

En data 29 de gener es publicà al BOP l’anunci de les citades bases, passant a 
ser definitiu al no haver-hi al·legacions al mateix.

El període de presentació de sol·licituds per optar als ajuts finalitzà el passat 27 
de maig.

Que reunida la Comissió Tècnica de Valoració, com marca el punt 1 de l’article 
9 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament el  
25 de març de 2010 i formada per:

- Sra. Gemma Alvarez Martínez, secretària accidental 
- Sr. Jordi Piera Castellví, interventor accidental
- Sra. Isabel Tamboleo Villalobos, regidora de Cooperació i Solidaritat
- Sra. Pilar Mestres Rey, treballadora Social.

Que l’entitat ONG Latitud Zero ha tramès tota la documentació exigida a les 
bases  reguladores  de  les  subvencions,  complint  els  requisits  per  resultar 
beneficiària d’acord amb el disposat a l’article 6 de les bases particulars, de tal  
manera que procedim a valorar i puntuar la documentació aportada, per tal de 
fer el repartiment corresponent i equitatiu del fons destinat a aquest concepte 
inclòs  en  la  partida  pressupostària  2312.480.14  ”Subvencions  Programa de 
Cooperació  i  Solidaritat”,  utilitzant  els  criteris  establerts  en el  punt  8  de  les 
bases i les pautes del document annex.

3. CONCLUSIÓ

L´ entitat ONG Latitud Zero indica al projecte presentat una tasca iniciada fa 4 
anys però sense explicar la seva trajectòria, base social,etc.
Es valora que el projecte té molt poca incidència en el municipi de Cabrils, no s’ 
indiquen  regidories  de  l´  Ajuntament  de  Cabrils  que  col·laborin  en  el  seu 
desenvolupament. 



No s´ indica com l´ entitat presenta el projecte a Sansamba, quines tasques de 
sensibilització realitza.

No  explica  l´  abast  del  projecte  i  quina  atenció  mèdica  primària  in  situ  es 
realitza.  Necessitats  de  la  població  adulta  i  els  menors  d´  edat  ja  que  els 
destinataris del projecte educatiu són els menors de 6 a 16 anys.

Manca informació de la tipologia de tallers i cursos formatius, possibilitats d´ 
inserció laboral i àmbits de treball per a la població adulta de Sansamba.

No indica cap programa de les accions d´ adaptació a les noves tecnologies 
que es portaran a la població autòctona de Sansamba. Programa formatiu per a 
l´  utilització  dels  recursos  informàtics  donats  pel  centre  de  formació  de 
persones adultes Alarona de Mataró.

No indica el nombre de persones beneficiàries del projecte educatiu, només els 
àmbits de població de 6 a 16 anys. No indica si tenen la mateixa formació els 
joves que les joves, accions formatives per a la millora de l´ igualtat de gènere.

Manca  una  explicació  de  les  accions  de  lluita  contra  la  pobresa,el 
desenvolupament  dels  drets  humans  a  Sansamba,  accions  de  sostenibilitat 
mediambiental i la participació social.

Alguns  conceptes  del  pressupost  detallat  encara  que  sigui  amb  imports 
aproximats  no  assoleixen  l´  objectiu  de  la  subvenció  de  la  Regidoria  de 
Cooperació i  Solidaritat  com poden ser despeses de bitllets  d´ avió,  nits  d´  
hotels, desplaçaments en vaixell, allotjaments dels mateixos cooperants.

Com a resultat d’aquesta valoració s’informa desfavorable a la concessió d’una 
subvenció a l´ ONG Latitud Zero. 

Cabrils, 20 de juny de 2016

Gemma Alvarez Martínez Jordi Piera Castellví
Secretària accidental Interventor accidental

Isabel Tamboleo Villalobos Pilar Mestres Rey
Regidora Cooperació i Solidaritat Treballadora Social
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