
 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CORRESPONENT A 2022 

ADREÇADA A LES ENTITATS MUNICIPALS  DE COOPERACIÓ, 

FINANÇATS PARCIALMENT AMB L’APORTACIÓ ANUAL AL FONS 

CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  

 

 

Article 1. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el finançament de projectes de solidaritat 

internacional i cooperació al desenvolupament presentats i executats per associacions i 

entitats de Cerdanyola del Vallès amb càrrec a l’aportació parcial anual que 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès atorga al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració formalitzat entre ambdues 

entitats. 

 

Article 2. Requisits de les entitats sol·licitants 

Podran presentar projectes les entitats inscrites al Registre d’Entitats de Cerdanyola del 

Vallès, que estiguin acreditades a la Secció IV, de Solidaritat i Cooperació, del Consell 

Municipal de Promoció Social i de la Salut.  

 

Les entitats sol·licitants han de reunir els requisits següents:  

1. Els estatuts de les entitats sol·licitants han de recollir entre els objectius, la 

realització d'activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit 

internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de 

promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i la resolució pacífica dels 

conflictes. 

2. Aquelles entitats sol·licitants que no disposin de seu però sí de delegació al 

municipi hauran d’acreditar, en la memòria anual, un mínim d'un any, amb 

anterioritat a aquesta convocatòria, d'activitat a la ciutat.  

3. Acreditar, la capacitat o l’experiència en la realització de projectes similars a 

aquells per a les quals se sol·licita la subvenció , mitjançant la memòria anual.  

4. Les entitats que presentin projectes de manera conjunta han de complir, de 

forma individual tots els requisits establerts en aquesta convocatòria. 

5.  Les entitats sol·licitants han de complir amb els requisits establerts en la Llei 

general de Subvencions i estar al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, així com de les tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

Article 3. Documentació requerida 

Les entitats interessades presentaran, per via electrònica, al Registre General de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el termini que s’estableix en aquesta 

convocatòria la següent documentació:  

 

1. Sol·licitud degudament formalitzada i signada pel representant de l’entitat. 

Aquesta sol·licitud es pot trobar a l’enllaç següent: 

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits. 
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Documentació relativa a l’entitat sol·licitant: 

2. Projecte detallat de l’activitat o programa pel què es sol·licita el finançament.  

3. Pressupost desglossat de l’activitat, amb proposta de finançament (ingressos i 

despeses  previstos). 

4. Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, relativa a 

l’acreditació del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 

5. Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, de les subvencions 

rebudes o sol·licitades per a la realització del mateix projecte, indicant la 

convocatòria i organisme concedent. També s’haurà d’indicar el fet de no haver 

demanar altres ajuts. 

6. Memòria d’activitats corresponent al període comprès entre els mesos de maig 

de 2021 i el mes anterior a la data d’aprovació de la present convocatòria, 

inclosos. 

7. Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 

8. Dades de la domiciliació bancària de l’entitat. 

9. Comunicació d’autorització, signada pel representant de l’entitat, perquè 

l’Ajuntament de Cerdanyola pugui sol·licitar i/o accedir a dades econòmiques 

i/o tributàries de l’entitat. 

10. Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, en relació a la Llei 

26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 

l’adolescència. 

11. Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, en relació a la Llei 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. 

12. En el supòsit de projectes presentats en concertació amb altres entitats, caldrà 

aportar còpia del conveni acordat 

 

Documentació relativa a la contrapart: 

13. Document de registre com a entitat de la contrapart local.  

14. Estatuts  de la contrapart local. 

15. Memòria d’activitats de la contrapart local que acrediti la seva experiència en la 

realització d’actuacions assimilables als requisits establerts en aquesta 

convocatòria.   

16. Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual de la 

contrapart local. 

 

Les sol·licituds hauran de presentar-se per mitjans electrònics, d’acord amb el que 

determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. en el registre de l’Ajuntament de Cerdanyola, a 

través de la seva seu electrònica. La sol·licitud es troba a l’enllaç següent: 

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits. 

 

La sol·licitud i la documentació annexa, signada pel representant de l’entitat, s’han de 

lliurar de forma conjunta. En cas que no s’hagi presentat la documentació indicada, es 

requerirà d’acord amb el que estableix l’art. 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 



Article 4. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini d’admissió de sol·licituds per a aquesta convocatòria començarà a l’endemà 

de la seva aprovació fins l’1 d’abril de 2022  inclòs. 

 

Article 5. Nombre màxim de sol·licituds 

Les entitats només podran presentar un sol projecte. 

 

Article 6. Presentació d’un projecte concertat 

En el cas d’una sol·licitud concertada entre dues o més entitats per a la realització d’un 

únic projecte, caldrà presentar el conveni de col·laboració on es determinin les 

obligacions de cadascuna de les entitats participants. 

 

Article 7. Durada dels projectes  

Es podran presentar projectes en execució des de l’any de la convocatòria i no acabats, 

així com aquells pendents d’iniciar-se en la data d’aprovació d’aquesta convocatòria. En 

aquest darrer cas, l’inici d’execució del projecte haurà de produir-se no més tard de tres 

mesos després d’haver acceptat formalment l’aportació determinada a la resolució de la 

convocatòria.  

 

Article 8. Requisits dels projectes 

 
S’estableixen els següents requisits per procedir a la valoració dels projectes presentats: 

- Que la viabilitat social, econòmica, política, tècnica i mediambiental del projecte 

sigui suficientment provada i documentada. 

- Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials necessaris 

per a la realització del projecte respecte als resultats que es volen assolir. 

- Que respongui a les necessitats de les poblacions beneficiàries i, en la mesura que 

sigui possible, que els projectes siguin compatibles amb els objectius de 

desenvolupament local, regional i nacional del país destinatari. 

- Que tinguin com a objectiu la promoció i el desenvolupament integral de persones i 

comunitats dels països destinataris, respectant la seva identitat històrica i cultural, i 

evitant aquelles actuacions que generin o reforcin les relacions de dependència. 

- El projecte ha de ser desenvolupat amb la participació directa i continuada dels 

beneficiaris, tant en la planificació com en l’execució i l’avaluació de les obres i les 

accions contemplades, en el sentit que els beneficiaris siguin subjectes actius i 

protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat. 

- El projecte ha de generar i impulsar dinàmiques que fomentin l’autogestió, 

l’autonomia i l’autosuficiència, incidint sobre les causes estructurals de la realitat 

sobre la qual s’està intervenint. 

- El projecte ha de fonamentar-se en l’equitat i la tolerància. 

- Les accions del projecte han d’estar emmarcades en un Pla de Desenvolupament 

local o regional, o en el marc d’actuació d’una Agència de Desenvolupament Local. 

 

Quedaran exclosos aquells projectes que tinguin com a objecte principal els eixos de 

treball següents: 

- Les actuacions exclusivament enfocades a la promoció de la institució o a l’àmbit de 

la comunicació i difusió de l’acció de la pròpia organització. 

- Intercanvis, estades solidàries i/o camps de treball. 

- Les actuacions d’adopció i apadrinament. 

- Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i/o polític. 

- Les actuacions d’ajut humanitari d’emergències. 

 



Article 9. Criteris de puntuació i avaluació de les sol·licituds 

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:  

 

Criteris relatius al Projecte (75%) Puntuació  

- Coherència i Planificació  27 

- Viabilitat 20 

- Entitat del nord 18 

- Context i Intervenció 15 

- Entitat del sud 12 

- Beneficiaris del projecte 8 

 

Aquesta valoració correspon al Fons Català de Cooperació, i haurà de ser igual o 

superior als 50 punts per poder considerar admissible el projecte presentat. 

 

 

Criteris de valoració entitat i del projecte en l’àmbit local (25%)  

 

Puntuació 

- Participació a les reunions de la Secció de Cooperació. 

- S’atorgarà la màxima puntuació a l’entitat que hagi assistit a major 

número de reunions i es puntuarà de manera proporcional a la resta 

d’entitats. 

0-10 

- Realització d’accions de sensibilització al municipi.  0-10 

- El projecte inclou, dintre de les seves accions, realització d’accions de 

sensibilització que informin del propi projecte i de la realitat que 

l’envolta (exposicions, difusió als mitjans de comunicació locals, 

xerrades...) 

0-10 

- L’entitat fa treball de sensibilització conjuntament amb altres entitats 

locals o comarcals 

0-10 

El projecte es desenvolupa a: 

 

- Països de Sudamèrica, del Magrib, de l’Àfrica Subsahariana, a 

països d’origen de fluxos migratoris del municipi o a països amb un 

baix Índex de Desenvolupament Humà 

 

- Pobles sotmesos a bloqueig i objecte de greus vulneracions dels 

drets humans, en especial Palestina, el Sàhara Occidental i el 

Kurdistan, i als països sotmesos a conflictes de llarga durada. També 

es posarà una especial atenció a les diàspores (siriana, palestina, 

eritrea, veneçolana, centreamericana) per les condicions d'especial 

vulnerabilitat i el risc de violacions dels drets humans que presenten. 

 

 

0-10 

 

 

Aquesta valoració correspon a l’Ajuntament i avalua el grau de participació de l’entitat i 

d’adequació del projecte a la planificació municipal. Compren el període entre els 

mesos de maig de 2021 i el mes anterior de la data d’aprovació de la present convocatòria, 

inclosos. La puntuació final haurà de ser igual o superior als 25 punts per tal de 

considerar admissible el projecte.  



 

En el cas que la suma d’ambdues puntuacions no arribi als 75 punts després del període 

d’al·legacions, es proposarà que el projecte no sigui beneficiari de l’aportació 

econòmica. 

 

 

Article 10. Tramitació i valoració de sol·licituds 

Es constituirà un òrgan qualificador de les sol·licituds encarregat de la seva valoració, 

amb el nom de Comissió de Valoració, que estarà integrat per el/la Regidor/a de 

Cooperació i Solidaritat, que actuarà com a president/a, la Cap del Servei, el tècnic/a 

referent del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que 

actuarà com a secretari/a, i un mínim de dos tècnics/tècniques d’avaluació del Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 

Es lliurarà individualment a cada entitat un dictamen amb el resultat de la puntuació a 

partir de l’aplicació dels criteris previstos. Es podran presentar al·legacions, demanar 

aclariments o sol·licitar qualsevol altra informació relacionada amb la valoració abans 

d’una setmana a comptar des del moment de rebre el dictamen.  

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament, a la seu electrònica de 

l’Ajuntament i concretament a l’apartat d’instància genèrica, que es troba a l’enllaç 

següent https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/sollicitud-generica. 

La Comissió de Valoració informarà del dictamen final, que inclourà el resultat de la 

puntuació i la proposta de dotació econòmica a les entitats beneficiàries per a l’execució 

dels projectes, a la Secció IV de Solidaritat i Cooperació del Consell de Promoció 

Social i de la Salut en reunió plenària convocada a tal efecte, de la qual s’aixecarà acta. 

Aquesta inclourà la valoració i la proposta de finançament dels projectes, amb indicació 

de les entitats sol·licitants, els imports i els criteris de valoració que s’han fet servir. 

 

Article 11. Col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

La resolució definitiva de la convocatòria comportarà, en el marc del Conveni entre 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, el compromís d’aquesta entitat de col·laborar en la valoració dels 

projectes presentats per les entitats, així com d’incorporar al seu dossier de projectes 

aquells aprovats en aquesta Convocatòria. Tanmateix, el Fons Català de Cooperació  

podrà oferir a la resta de municipis socis la col·laboració en el finançament dels 

projectes presentats a aquesta convocatòria. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament haurà d’efectuar el pagament de 

l’aportació econòmica aprovada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a cada 

projecte, fer el seguiment de la seva execució, així com sol·licitar tota la documentació 

necessària per procedir a la justificació econòmica i material dels projectes finançats a 

càrrec de la subvenció municipal. 

 

Article 12. Aspectes relatius al suport econòmic als projectes  

La quantitat màxima que s’aportarà per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès al Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament, destinada a donar suport econòmic als 

projectes de cooperació al desenvolupament presentats per les entitats municipals en el 

marc d’aquesta convocatòria és de cent quaranta mil euros corresponents a la partida 

31320 3040 23130 48004 del pressupost municipal.  

 

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/sollicitud-generica.


Aquest suport és compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajut, tant a càrrec 

d’una entitat pública o privada.  

 

L’import màxim total que es podrà sol·licitar a aquesta convocatòria per cada projecte 

de cooperació presentat per les entitats no podrà ser superior al 18% (25.200 €) de la 

quantitat màxima indicada independentment que el projecte s’hagi presentat 

individualment per una única entitat o en concertació entre vàries.  

 

En cap cas, l’import proposat no podrà ser de tal quantia que, bé aïlladament o bé en 

concurrència amb altres subvencions, superi el cost total del projecte sol·licitat. 

 

Les aportacions econòmiques de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès podran cobrir 

fins el 90% del cost total del projecte, inclosos els costos indirectes, que no podran ser 

superiors al 10%.  

 

Article 13. Modalitat de pagament i terminis d’imputació de la despesa 

El pagament es farà efectiu a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

que el realitzarà en un termini i totalment a bestreta.  

El Fons Català haurà de presentar a l’òrgan instructor la justificació de les transferències 

de fons a les entitats beneficiàries. 

 

Article 14. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les entitats estan obligades a: 

a) Executar els projectes d’acord amb la documentació presentada a l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès.  

b) Comunicar l’acceptació de la proposta econòmica conjuntament amb la data efectiva 

d’inici del projecte al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En el cas que 

la diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat sigui superior al 25%, s’haurà de 

presentar la corresponent  reformulació del projecte. 

c) Comunicar qualsevol canvi important en l’execució del projecte al Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, mitjançant la presentació d’un informe en què es  

justifiquin les causes que l’originen. L’incompliment d’aquesta obligació podrà 

comportar el reintegrament parcial o total de l’aportació econòmica. 

d) Sol·licitar autorització adreçada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

per a la realització de qualsevol modificació substancial. Si no s’accepta la 

reformulació i l’entitat ja ha rebut l’aportació econòmica, haurà d’optar entre 

mantenir el projecte inicial o reintegrar la quantitat percebuda més els corresponents 

interessos. 

e) Incorporar de manera visible en el material de difusió una referència al suport de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

f) Comunicar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament totes les subvencions 

o fonts de finançament obtingudes amb posterioritat que no estaven incloses en el 

pressupost del projecte. 

g) Justificar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l’execució del projecte  

als tres mesos de la data de finalització del projecte, en qualsevol cas abans del 31 

de març de 2024, segons els models de documentació del Fons Català de 

Cooperació. L’incompliment d’aquesta obligació podrà comportar el reintegrament 

total o parcial de l’aportació econòmica. 

 


