
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

EXP:170/2018:  ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  SOL·LICITADES  A  LA 
REGIDORIA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

En data 22 de gener de 2018, 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 31 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 9 
de maig.

Que reunida la Comissió Tècnica de Valoració, com marca el punt 1 de l’article 
9 de les Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions formada per:

Pels criteris generals: 

 Sr.  Miguel  Doñate  Sastre.  Regidor  de  Participació,  Transparència  i 
Regeneració Institucional.

 Sra. Pilar Mestres Rey. Treballadora Social.

Pels criteris específics:

 Sra. Isabel Tamboleo Villalobos, Regidora de Cooperació i Solidaritat.

 Sra.Pilar Mestres Rey. Treballadora Social.

Que  l’entitat  ASSOCIACIÓ  ONCOSALUT  CABRILS  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 2312.480.15 
”Subvencions  Programa  de  Cooperació  i  Solidaritat”,  utilitzant  els  criteris 
establerts en el punt 8 de les bases i les pautes del document annex.



Criteris generals:

1. Experiència, trajectòria, base social i participació de l´ entitat en activitats 
del municipi.
Puntuació: 2 punts 
El projecte presentat no té títol o nom del projecte o activitat , la data 
de constitució de l´entitat és l´11 de gener de 2016. Manca informació 
de  les  necessitats  detectades  per  l´entitat  referent  als  malalts 
oncològics .

2. Foment de la col·laboració en l’ organització de projecte/activitats per més d
´ una entitat. Foment de l’ associacionisme i la participació ciutadana.
Puntuació: 6 punts. 
Si refereix participació  en diferents activitats a la biblioteca de  
Cabrils, la Fàbrica, La Cabrilenca , Sapiens, Sopar a la Fresca, Mercat 
2ª mà, etc. Però no indica quines activitats realitzaran. No hi ha 
programació.

3. Complementació de l´ acció de l´ administració local. Projecte/activitats que 
vinculin més d´ una regidoria.
Puntuació: 3 punts. 
Pot complementar  l’acció local  amb l’actuació municipal  mitjançant 
projectes relacionats amb la Regidoria de Sanitat i serveis socials.

4. Dèficit d´ activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació.
Puntuació: 1 punts.
Actualment existeixen a Cabrils pocs recursos de l´àmbit sanitari  que 
donen  suficient  cobertura  als  malalts  oncològics.  Aquest  tipus  de 
malalts  reben  suport  directament  de  la  xarxa  sanitària  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  i  d´entitats  especialitzades  a  nivell  de 
Comunitat Autònoma. El projecte no és pot identificar ja que no té títol 
que pugui  identificar  les  accions  que realitza.  No queden clars  les 
accions de suport que es donaran.

5. Interès general i utilitat del projecte/activitats per al municipi.
Puntuació: 1 punts. 
La descripció del projecte i les seves activitats són molt genèriques 
no es poden avaluar ja que no hi ha indicadors no queda clar “que es 
vol fer? No explica les accions de sensibilització, formació i com es 
gestionaran les ajudes que es donaran als malalts oncològics.



6. Utilització de la llengua catalana com a idioma vehicular de l´ activitat.(En el  
cas d´ arts escèniques cal que un mínim del 50% de la programació sigui 
en català).
Puntuació: 5 punts. 
Tot el projecte està presentat en català. Es pot valorar que la publicitat 
als mitjans, cartells i banderoles de les activitats que es realitzaran es 
faran en català.

7. Abast del projecte/activitats en quant a persones (destinataris, voluntaris, 
mobilització).
Puntuació: 2 punts. 
El projecte no indica el nombre de beneficiaris i/o participants només 
indica que hi ha 6 voluntaris/es i 11 socis/es. Manca més informació 
sobre a qui van dirigides les activitats específiques. Perfil de població, 
tipus  de  malalts  oncològics,  sectors  d´edat,  etc.  Manca  explicar  la 
metodologia utilitzada per al desenvolupament de les activitats. Eines 
de mobilització que utilitzen, xarxes que tenen, suport extern, etc.

8. Abast del projecte/activitats en quant a territori (dins del municipi, fora del 
municipi).
Puntuació: 3 punts.
Existeix un impacte al terme municipal atès que desenvolupen moltes 
de les  seves activitats a nivell comunitari a Cabrils.  

9. Pla de finançament(aportació pròpia, aportació administració local, recerca 
d´ altres fonts de finançament, acreditació de reducció de costos respecte 
projectes/activitats similars anteriors).
Puntuació: 3 punts.
Les seves fonts d´ ingressos són aportacions d´altres organitzacions 
no lucratives, no hi ha ingressos per quotes de socis/es ni donacions 
personals.

10.Sistemes de control, seguiment i avaluació del projecte/activitats.
Puntuació: 4 punts. 
L´ organització, control, seguiment i avaluació de les activitats va a 
càrrec  dels  mateixos  membres  de  l´entitat.  El  control  de  les 
subvencions que reben va a càrrec de cada organisme públic que els 
hi atorga.

TOTAL:.........................................................................................30  punts.



Criteris específics

1. Repercussió de les accions a la societat cabrilenca. 
Puntuació: 5 punts.
Col·laboren per a recaptar recursos econòmics en diferents activitats 
del municipi: Diada Sant Jordi, 11 setembre, Sapiens, Cabrilenca ,etc 
per donar suport a les persones que poden necessitar l´entitat com a 
recurs de suport personal, social i econòmic.

2. Realització d´ activitats i sensibilització a la població.
Puntuació: 1 punt.
No aporten cap informació  de les seves activitats desenvolupades, la 
informació no està desenvolupada, només indica a qui van dirigides 
les seves activitats però també de forma molt genèrica.

3. Lluita contra la pobresa.
Puntuació: 0 punts.
El projecte no desenvolupa accions de lluita contra la pobresa ja que 
el  seu  objectiu  principal  és  el  desenvolupament  d´  accions  de 
sensibilització,  formació  i  ajuts  a  totes  aquelles  persones  que 
necessiten suport en l´àmbit oncològic.

4. Desenvolupament i Drets Humans.
Puntuació: 1 punts.
L´  associació  és  d´àmbit  sanitari  i  social,  realitza  accions  per  al 
desenvolupament dels drets humans.

5. Igualtat de Gènere
Puntuació: 0 punts.
No és una entitat que promogui accions orientades a la igualtat de 
gènere.

6. Sostenibilitat mediambiental.
Puntuació: 0 punts.
No té cap acció que desenvolupi la sostenibilitat mediambiental del 
municipi.

7. Participació Social.
Puntuació: 4 punts.

      Col·laboren en nombroses accions del municipi de Cabrils, afavorint 
      la participació social de l´entitat com a recurs.



8. Atenció a les minories en risc d´ exclusió social.

Puntuació: 0 punts.
L´entitat no desenvolupa accions orientades a les minories en risc d
´exclusió social.

TOTAL...........................................................................................11 punts

3. CONCLUSIÓ

Com a resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement la concessió d’una 
subvenció a ASSOCIACIÓ ONCOSALUT CABRILS amb un import màxim  de 
2.100 euros, ja que l´import atorgat no pot superar a l´import sol·licitat.

2.662,3 €   = 10.000 ·           41______
       (67+41+46)

El projecte presentat té informació molt genèrica que dificulta la seva valoració 
per no utilitzar indicadors quantificables: població atesa per d´edats, tipologia 
mèdica de les problemàtiques, nº.de participants, nº .d´assistents, manca molta 
informació del projecte.

Existeix una continuïtat en el seu projecte que dona garanties de funcionament.

Entitat Concepte
Import 

projecte
Import 

sol·licitat
Puntuació

% Sobre 
el total de 

la 
puntuació

Import 
concedit

ASSOCIACIÓ
ONCOSALUT
CABRILS

2.100 2.100 41 41% 2.100

Cabrils, 23 de maig de 2018

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

Miguel Doñate Sastre.
Regidor de Participació, Transparència i Regeneració Institucional.
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