
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 231.480.15.

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, es 
proposa la següent valoració:

Criteris generals

1. Experiència, trajectòria, base social i participació de l´ entitat en activitats del municipi.
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.
3. Dèficit d´ activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació.
4. Complementació de l´ acció de l´  administració local.  Projecte/activitats que vinculin 

més d´ una regidoria.
5. Interès general i utilitat del projecte/activitats per al municipi.
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).



7. Abast del projecte/activitats en quant a persones ( destinataris,voluntaris, mobilització).
8. Abast del projecte/activitats en quant a territori(dins del municipi,fora del municipi).
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).

10. Sistemes de control,seguiment i avaluació del projecte/activitats.

Criteris específics

1. Repercussió de les accions a la societat cabrilenca.
2. Realització d´ activitats i sensibilització a la població.
3. Lluita contra la pobresa.
4. Desenvolupament i Drets Humans.
5. Igualtat de Gènere.
6. Sostenibilitat mediambiental.
7. Participació Social.
8. Atenció a les minories en risc d´ exclusió social.
9. Altres criteris específics d´ especial rellevància que derivin dels objectius i les finalitats 

de les bases.

3. CONCLUSIÓ

Com  resultat  d’aquesta  valoració  s’informa  desfavorablement  per  a  l´  atorgament  d´  una 
subvenció a l´ entitat ONG Latitud Zero amb els següents indicadors de valoració,  

El  projecte  presentat  per  (ONG  Latitud  Zero)  no  assoleix  els  objectius  de  la  present 
convocatòria de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat, ja que a la descripció del projecte no s’  
explica  la  metodologia  a  utilitzar  pel  desenvolupament  del  projecte  ja  que  aquest  és  molt 
genèric. 

No explica l’ atenció sanitària a desenvolupar, el nombre d’ escoles beneficiàries de Sansamba, 
les dificultats en les que es troba el professorat, nombre de professors beneficiaris, nombre d’ 
escoles que hi participen, nombre d’ infants afectats per les necessitats, nivell d´ alfabetització, 
les tasques educatives que desenvolupen, quin material escolar necessiten, els llibres escolars 
amb els que treballen.

Manca informació de les característiques geogràfiques del Sansamba en Senegal, nombre d´ 
habitants, necessitats bàsiques detectades a part de les sanitàries i educatives,etc.

El projecte presentat no desenvolupa les tasques a realitzar de les 3 persones que al gener del 
2016 aniran a Senegal, ni la metodologia utilitzada durant els tres primers anys del projecte per  
a justificar la seva continuïtat.

No hi ha indicadors d´ avaluació que indiquin la reducció de les desigualtats, la defensa dels 
drets humans, l´ igualtat de gènere i l´ atenció directa realitzada amb les minories en risc d´  
exclusió social i accions de lluita contra la pobresa.
 

RGE 16/04/2014 –2014-E-RC-2241 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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