
 
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

EXP:377/2015 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOL·LICITADES A LA REGIDORIA 
DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

En data 17 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local aprovà inicialment les bases 
particulars  reguladores  de  la  convocatòria  de  l´  any  2015,  per  a  la  concessió  de 
subvencions per a activitats de cooperació i solidaritat d´ aquest municipi.

En data 2 de març de 2015   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 30 d´abril 
de 2015.

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. Rebeca Just Cobos, Secretaria -Interventora 
- Sra. Isabel Tamboleo Villalobos, Regidora de Cooperació i Solidaritat
- Sra. Pilar Mestres Rey, Treballadora Social.

Que estudiades les peticions de subvencions rebudes de les entitats que ho podien 
sol·licitar,   procedim a valorar i  puntuar les sol·licituds per tal  de fer el  repartiment 
corresponent  i  equitatiu  del  fons  destinat  a  aquest  concepte  inclòs  en  la  partida 
pressupostària 2312.480.15.

Que les entitats que s’han presentat ens han tramés tota la documentació exigida a les 
bases reguladores de les subvencions i utilitzant els criteris establerts en el punt 8 de 
les bases particulars de la segona convocatòria , es proposa la següent valoració:



Criteris generals

1. Experiència, trajectòria, base social i participació de l´ entitat en activitats del 
municipi.
Puntuació: 0 . No està integrada en el teixit associatiu de Cabrils.    

2. Foment de la col·laboració en l’ organització del projecte/activitats per més d´ 
una entitat. Foment de l’ associacionisme i la participació ciutadana.
Puntuació: 0. Segons el programa d´ activitats no fomenta l´ organització 
del seu projecte per més d´ una entitat.

3. Dèficit d´ activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació.
Puntuació: 0. Actualment altres administracions públiques ofereixen als 
serveis socials municipals de Cabrils activitats destinades al sector de 
població que planteja aquesta entitat de forma gratuïta.

4. Complementació de l´  acció  de l´  administració  local.  Projecte/activitats  que 
vinculin més d´ una regidoria.
Puntuació:  0.  No  complementa  l’acció  local  amb  l’actuació  municipal 
transversal a través de diferents regidories.

5. Interès general i utilitat del projecte/activitats per al municipi.
Puntuació:  0.  Es  valora  que  els  objectius  de  les  activitats  no  queden 
relacionats amb temes de cooperació i solidaritat.

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. S´ utilitza la escenificació teatral en algunes de les seves 
activitats. Tot el projecte està presentat en català.

7. Abast  del  projecte/activitats  en  quant  a  persones  (destinataris,voluntaris, 
mobilització).
Puntuació:  0.  L’  abast  del  projecte  no  desenvolupa  amb  claredat  les 
accions per als col·lectius vulnerables ni els recursos humans necessaris.

8. Abast  del  projecte/activitats  en  quant  a  territori  (dins  del  municipi,fora  del 
municipi).
Puntuació: 0.  No  existeix  un  impacte  al  terme  municipal  atès  que 
desenvolupen les  seves activitats fora de 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: 0. Les seves fonts d´ ingressos són les quotes dels socis i 
aportacions d´ empreses privades, no expliquen la metodologia de la seva 
gestió econòmica.

10. Sistemes de control,seguiment i avaluació del projecte/activitats.
Puntuació:  0.  No  s´  indica  cap  metodologia  referent  al  control  de  les 
subvencions que reben va a càrrec de cada organisme públic que els hi 
atorga.



TOTAL:..................................................................................................5 punts. 

Criteris específics

1. Repercussió de les accions a la societat cabrilenca. 
Puntuació:  0  .  Les  accions plantejades  reflexen  poca repercussió a  la 
societat cabrilenca.

2. Realització d´ activitats i sensibilització a la població
Puntuació:0.
No  presenten   informació  detallada  de  les  activitats  realitzades,no 
presenten  tríptics  informatius  per  a  campanyes  de  sensibilització 
comunitària.

3. Lluita contra la pobresa.0
4. Desenvolupament i Drets Humans.0
5. Igualtat de Gènere.0
6. Sostenibilitat mediambiental.0
7. Participació Social.

Puntuació: 0
No es defineix cap metodologia a utilitzar per promoure la participació a 
Cabrils.

8. Atenció a les minories en risc d´ exclusió social.
Puntuació:  0.  Es  valora la  finalitat  de l’objecte  social  relacionat  amb la 
inclusió social, no queda suficientment desenvolupada la  metodologia a 
utilitzar. 

9. Altres criteris específics d´ especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases.
Puntuació: 0 

TOTAL:..............................................................................................0 punts

3. CONCLUSIÓ

Com a resultat d´ aquesta valoració s´ informa desfavorablement l´ atorgament d´ una 
subvenció a l´ entitat ASSOCIACIÓ DISCAP-VICAMAR .

S´  han presentant  dos projectes amb els que han estat  valorats tots dos amb els 
mateixos criteris  i  que  s’ arriben a les mateixes conclusions,  ja  que es tracta de 
desenvolupar  diferents   tallers  :  1  taller  que  s´  inclou  a  la  guia  per  a  persones 
dependents  de  totes  les  edats:  salut,  sostenibilitat  i  solidaritat  i  3-5  tallers  de 
Constel·lacions Familiars Sistèmiques ( psicologia sistèmica).

Els projectes presentats en la present convocatòria desenvolupen  accions formatives , 
terapèutiques, constel·lacions familiars ( psicologia sistèmica), escenificacions teatrals 
i  espais  de  relaxació  poc  desenvolupats  per  als  col·lectius  amb  dependència  i 
discapacitat i en canvi proposen altres tallers en el segon projecte que  estan més 
orientats  als col·lectius de persones amb bloqueig personal.



 Els projectes presentats no s´ ajusten a accions amb iniciatives solidàries, dins o fora 
de l´ àmbit internacional, que promogui la igualtat de gènere i lluita contra la pobresa, 
ni fomenta el desenvolupament dels drets humans. Els objectius i la metodologia dels 
projectes  amb els  col·lectius  de discapacitats  i  dependents  no  estan suficientment 
desenvolupats dins la documentació presentada.

RGE 29/04/15 –2015-E-RC-2217 0 €

Total                             0 €

Cabrils,  27 de juliol de 2015

Isabel Tamboleo Villalobos Rebeca Just Cobos Pilar Mestres Rey
Regidora de Cooperació i      Secretaria – Interventora Treballadora Social.
Solidaritat.
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