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ANNEX  Núm.: 7.2 CONVENIS 
ANY: 2015 
DEPARTAMENT: SOLIDARITAT 
 
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:   
Partida pressupostària : 19.929.489 
Import disponible:    7.750,00 € 
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any 
2015  
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Convenis anuals  
Suport a  ONG o entitats sense ànim de lucre del municipi per al desenvolupament de 
programes, activitats o serveis que fomentin la solidaritat en la ciutadania santjoanenca 
i/o afavoreixin el desenvolupament econòmic i social de països en via de 
desenvolupament. 
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:   Anual 
 
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCION ARAN: 

• Suport al funcionament de l’entitat 
• Programacions d’activitats d’interès per a la ciutat 
• Serveis destinats a la millora de les societats desfavorides dels països en via de 

desenvolupament 
 
QUI POT SOL·LICITAR-LA: 
ONG o entitats sense ànim de lucre del municipi degudament constituïdes i inscrites en 
el registre d’entitats locals del municipi. 
 
QUÈ CAL PRESENTAR: 
S’han de presentar els diferents models normalitzats  establerts: 

-Sol·licitud de la subvenció de l’àmbit corresponent 
-Projecte anual d’activitats de l’any en curs  

 
Els models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
 
LLOC I TERMINI PER A  LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD S: 
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la 
documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí 
del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h i dimecres de 16.30 h a 19 h) com a 
màxim el dia 31 de desembre de 2014. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, dins del termini previst.  
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CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ: 
• La subvenció   no serà superior al cost total del projecte/activitat, i la seva quantia es 

determinarà tenint en compte l’aplicació dels següents criteris: 
 

− IMPACTE DEL PROJECTE AL MUNICIPI DE SANT JOAN DESPÍ. (20 
punts màxim) 
Nombre d’activitats organitzades (5  punts) 
Nombre d’activitats de ciutat en què queda reflectit (5 punts) 
Concordança de l’acció amb les prioritats del pla local de sensibilització 
“estimem el món construint la pau” (5 punts) 
Claredat en els objectius de l’acció (5 punts) 
 

− VINCULACIÓ I IMPACTE AMB ALGUN PROJECTE INTERNACIONAL  
( 20 punts màxim) 
Vincles amb alguna organització del Sud (5 punts) 
Projectes de cooperació internacional relacionats en els que hagi participat 
l’entitat ( 5 punts) 
Repercussió de l’acció de sensibilització sobre el projecte internacional ( 5 
punts) 
Experiència en cooperació internacional ( 5 punts) 

 
− BENEFICIARIS DIRECTES/INDIRECTES ( 20 punts màxim) 

Nombre de beneficiaris directes ( 5 punts) 
Nombre de beneficiaris indirectes ( 5 punts) 
Repercussió sobre col·lectius desafavorits ( 5 punts) 
Continuïtat en la relació dels beneficiaris amb el projecte ( 5 punts) 

 
− SOBRE L’ENTITAT ( 20 punts màxim) 

Ser entitat registrada a Sant Joan Despí ( 5 punts) 
Accions i campanyes fetes a Sant Joan Despí ( 5 punts) 
Implicació en projectes de ciutat, d’altres entitats o col·lectius ( 5 punts) 
Experiència en matèria de cooperació internacional i/o sensibilització ( 5 punts) 

 
− SOBRE LA VIABILITAT DEL PROJECTE ( 20 punts màxim) 

Cabuda del projecte en un pla/programa de sensibilització ( 5 punts) 
Resultats esperats a mig i llarg termini ( 5 punts) 
Continuïtat de l’acció ( 5 punts) 
Vinculació a altres projectes/entitats/col·lectius ( 5 punts) 
 

• L’adjudicació de la subvenció es farà per distribució proporcional entre els 
sol·licitants, en relació amb els punts assignats. L’import individual de la subvenció 
serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel nombre de punts obtinguts. El 
valor del punt es calcularà en funció dels punts totals atorgats i de l’import màxim 
de la convocatòria. 

 
• Les subvencions atorgades es formalitzaran mitjançant convenis de col·laboració a 

cadascuna de les entitats, on es detallarà el període de vigència del conveni, els 
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conceptes subvencionats, la quantitat subvencionada i els pagaments, les condicions 
per justificar i altres acords per al compliment del  correcte desenvolupament del 
projecte objecte del suport econòmic. 

 
MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC: 
L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la 
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa haurà de fer constar el logotip de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, així com la frase: ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí”, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat 
subvencionada, i si escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques 
commemoratives, etc. 
 
PAGAMENTS: 
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà en dos terminis. El 
primer pagament del 80% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes,  
comptador des de la signatura del conveni, i el segon 20% restant, contra presentació de 
les justificacions de l'activitat subvencionada.  
 
JUSTIFICACIÓ: TERMINI I DOCUMENTACIÓ: 
- S’haurà de justificar com a mínim el total de la subvenció atorgada 
- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en dues fases: 

FASE 1-Justificació econòmica: 
Termini: Abans del 31 de novembre de 2015 
Caldrà presentar: 

-MODEL DE JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS CONVENIS I 
SUBVENCIONS, acompanyat de les factures originals o còpies 
compulsades per un valor total mínim al de la subvenció atorgada amb el 
corresponent justificant de pagament. 

 FASE 2-Justificació del conveni de l’any en curs  
 Abans del 31 de desembre de 2015 

Caldrà presentar: 
a)MODEL DE MEMÒRIA 2015 
b)Documentació gràfica on consti ”amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí” o en el seu defecte, declaració que no s’ha realitzat. En 
cas de fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

 
Els models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
 
La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida, així com 
l’aplicació dels condicionants que s’expliciten a l’Ordenança General de subvencions 
vigents  de Sant Joan Despí. 


