CONVOCATÒRIA 2016
D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I COOPERACIÓ
Bases de la convocatòria
El CEESC entén la cooperació com "prendre part conjuntament amb altres i donar
suport a la realització d’obres i accions que persegueixin un objectiu comú i, en concret,
per a la transformació social”.
Més enllà del conjunt d’accions i iniciatives que es duen a terme des del CEESC
i que responen a la responsabilitat en cooperació, la present convocatòria
respon al compromís de destinar l’1% dels ingressos ordinaris del pressupost
anual1 a iniciatives socials i de cooperació.

Objecte de la convocatòria
Els projectes presentats a aquesta convocatòria hauran d’enquadrar-se en les
següents tipologies:
(1) Projectes de cooperació internacional que es duguin a terme en països
empobrits, o projectes nacionals que es duguin a terme amb col·lectius
empobrits i que promoguin la professió d’educador social i/o
l’associacionisme professional dels educadors i les educadores socials, o
que aquests siguin impulsats per educadors/ores socials en els àmbits
propis de l’educació social.
(2) Projectes innovadors que fomentin l'ocupació dels educadors i les
educadores socials, a través de noves empreses o entitats d’iniciativa
social, durant el primer any d’activitat.

1

A efectes d’aquesta convocatòria es consideren ingressos ordinaris els corresponents a les aportacions
en concepte de sol·licituds d’adscripció i quotes.

Dotació econòmica
La quantia total de la present convocatòria és de 4.442€.*
S’estableix una distribució del total de la dotació econòmica corresponent a un
50% per a cada línia d’acció: 2.221€.
Serà potestat de la comissió avaluadora la proposta de la seva distribució entre
un o més projectes en cada cas, així com la redistribució entre les dues línies
d’acció en funció del conjunt de propostes presentades.
*Llegiu punt f) del següent apartat

Condicions de finançament

b) Despeses elegibles assignades al projecte:
o Despeses de personal (fins a un màxim del 70% del total).
o Desplaçaments i estades (fins a un màxim del 70% del total).
o Material, equipaments i subministraments (fins a un màxim del
70% del total).
o Despeses administratives i de gestió directament relacionades amb
el projecte sempre que no superin el 10% de l’ajut sol·licitat.
c) Amb caràcter general, es consideren despeses no elegibles:
o Despeses de manteniment de l’entitat sol·licitant o vinculades a
immobles i instal·lacions.
o Amortització d’operacions de crèdit, despeses o costos financers.
d) Assistències tècniques i programes de formació i capacitació:
o Aquesta tipologia de projectes presentats seran avaluats i
realitzats pel CEESC. Només en el cas de no comptar amb els
experts precisos es procedirà a externalitzar l’acció.
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a) Quantitat dels ajuts:
o L’ajut sol·licitat no podrà excedir l’import màxim assignat a la
línia d’acció corresponent. Podrà ser fins al 80% del cost total del
projecte, però es valoraran altres aportacions en el cas que siguin
necessàries per garantir la viabilitat del mateix. Els recursos
aportats per altres institucions, entitats, o per la pròpia entitat o
persona sol·licitant, hauran de ser acreditats fefaentment.

e) Sistema de pagament:
o Un cop coneguda la resolució de la convocatòria, les entitats,
fundacions, empreses o persones beneficiàries de l’ajut, firmaran
un conveni de col·laboració amb el CEESC, i just després se’ls
abonarà el 80% de l’ajuda. El 20% restant s’abonarà en el moment
que es presenti la memòria justificativa i la certificació de les
despeses corresponents.
f) Deduccions:
o A la quantia finalment acordada als projectes guanyadors de la
Convocatòria, se’ls deduiran les possibles comissions derivades de
les despeses de gestió per part d’entitats bancàries.

Requisits de les persones o entitats sol·licitants
Podran concórrer a la present convocatòria: persones individuals, col·lectius,
empreses d’economia social, fundacions i associacions privades sense afany de
lucre. Els projectes de les persones i col·lectius hauran de presentar l’aval de,
com a mínim, una entitat. Les organitzacions hauran de demostrar
documentalment la seva formalització.

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles entitats que no compleixin
íntegrament els requisits exposats en aquestes bases, la seva sol·licitud no
estigui degudament complimentada o la seva presentació no es realitzi a través
de l’únic canal establert a l’efecte.

Termini d’execució
El projecte haurà de dur-se a terme íntegrament dins el període comprès entre
el novembre de 2016 i el novembre de 2017, tenint un termini d’execució de 12
mesos.

Presentació de projectes i documentació obligatòria
Els candidats als ajuts hauran de detallar el projecte a través del formulari de
sol·licitud disposat a tal efecte, que poden sol·licitar abans del 14 de juliol del
2016 a les 18:00h a cooperacio@ceesc.cat.
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Cada entitat o persona sol·licitant podrà presentar un únic projecte a aquesta
convocatòria.

Les persones individuals o els col·lectius hauran d’adjuntar:
• CV detallat.
• Carta d’aval.
• Documents que acreditin el possible cofinançament declarat en el
formulari.
• Cartes de conformitat de les entitats i agents que col·laborin en el
projecte, si és el cas.
La resta de candidats hauran d’adjuntar:
• Estatuts de l’entitat.
• Còpia de la inscripció al registre d’associacions corresponent.
• Reconeixement, en el seu cas, d’entitat d’utilitat pública.
• Documents que acreditin el possible cofinançament declarat en el
formulari.
• Cartes de conformitat de les entitats i agents que col·laborin en el
projecte, si és el cas.
La documentació requerida ha d’adjuntar-se en format PDF i no ha de superar
els 10 MB.

Requisits de presentació dels projectes

Aquelles sol·licituds que es presentin fora del canal establert (formulari
específic remès a l’adreça de correu electrònic cooperacio@ceesc.cat) o amb
posterioritat al termini de finalització de presentació no seran tingudes en
compte.
A efectes de valoració de les propostes no serà tingut en compte res que no
estigui acreditat documentalment.

Criteris de valoració de les propostes
A través de diversos indicadors i un sistema d’avaluació especial, es valorarà de
manera favorable:
•

Qualitat tècnica: formulació de resultats clars, objectius i mesurables;
coherència de les activitats previstes amb els resultats esperats; inclusió
d’un cronograma detallat de les activitats i fases de la intervenció (20%).

•

Multiplicitat i diversitat d’agents implicats (20%).
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El termini de presentació de sol·licituds començarà el 19 de maig i finalitzarà
el 17 de juliol de 2016 a les 23:59h.

•

Impacte potencial. Identificació i quantificació dels beneficiaris del
projecte. Reforç que suposa del teixit social (20%).

•

Model econòmic de sostenibilitat. Pressupost detallat i coherent, amb una
relació equilibrada entre els recursos emprats i els resultats previstos (10%).

•

Capacitat d’execució (10%).

•

Grau d’innovació que suposa la proposta (10%).

•

Persones col·legiades al CEESC i entitats amb conveni amb el CEESC
involucrades en el projecte (10%).

Resolució de la convocatòria
Els projectes rebuts dins del termini i que compleixin els requisits establerts en
aquestes bases seran avaluats per un comitè avaluador que elevarà una proposta
d’aprovació dels projectes seleccionats i de l’import subvencionat, a la Junta de
Govern. Un membre de l’equip tècnic exercirà de secretari d’aquest comitè.
El comitè avaluador serà nomenat per la Junta de Govern del CEESC i estarà
format per:

La decisió adoptada tindrà caràcter executiu i serà inapel·lable. La resolució es
comunicarà el mes d’octubre de 2016 a través dels canals propis del CEESC i es
contactarà directament per escrit amb tots els participants, tant si han estat
seleccionats, com si no. El CEESC queda facultat per difondre com estimi
oportú el fet de la concessió dels ajuts a les persones seleccionades.
En un termini de 15 dies naturals es podran presentar esmenes i al·legacions.
Un cop acabat aquest termini se signarà el conveni de patrocini i col·laboració.
El jurat pot considerar que la convocatòria quedi deserta en cas que cap projecte
presenti una qualificació que sigui considerada suficient.
Qualsevol dubte o diferència que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes
bases serà resolta pel CEESC.
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• dos membres de la Junta de Govern.
• un col·legiat/ada sense responsabilitats polítiques dins el CEESC.
• una persona amb demostrada experiència en els àmbits d’actuació de la
convocatòria.
• un representant d'una entitat o empresa catalana contractant
d'educadores i educadors socials.

Obligacions de les entitats receptores dels ajuts i justificació dels
projectes finançats
Les persones i/o entitats beneficiades es comprometen a l’execució de la
proposta presentada. Amb l’objectiu de justificar l’adequada gestió tècnica i
financera dels projectes, s’estableixen les següents normes:
a) Justificació dels projectes seleccionats:
• Les persones i entitats receptores d’ajuts en el marc de la present
convocatòria queden obligades a remetre la memòria final de
justificació del projecte segons instruccions i model que serà entregat
junt amb l’aprovació. La justificació econòmica consistirà en la
presentació de les factures de despeses que corresponguin a les
sol·licituds del projecte aprovat. El dia 30 de setembre de 2017 és la
data límit per a la seva presentació.
• La no presentació de la justificació suposarà la no entrega del 20%
restant de l’import atorgat, donarà dret a la reclamació per part del
CEESC de les quantitats ja abonades i impedirà a la persona o entitat
receptora de l’ajut presentar-se a futures convocatòries.

El CEESC es reserva el dret de demanar quanta informació tècnica i financera
addicional estimi oportuna per procedir a la verificació de l’execució del
projecte.

Difusió de la col·laboració del fons d’ajuts a iniciatives socials i de
cooperació del CEESC
Les persones i/o entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria hauran de fer
constar de manera expressa la col·laboració del CEESC. Aquesta obligació
inclou qualsevol suport de comunicació utilitzat per l’entitat.
Les accions de difusió que l’entitat beneficiària tingui previst desenvolupar es
detallaran en l’apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
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b) Modificacions i reformulacions:
• En cas que durant l’execució del projecte es produeixin
circumstàncies que puguin donar lloc a la realització de
modificacions substancials (components bàsics del projecte, dates
d’execució, pressupost o durada), aquestes hauran de ser autoritzades
expressament pel CEESC, prèvia sol·licitud de la persona o entitat
beneficiària.

Es facilitarà a les entitats el logotip del CEESC i les seves normes d’ús.
De la mateixa manera, el CEESC pot demanar als adjudicataris un article o una
presentació pública del projecte beneficiat amb l’ajut, segons s’acordi entre
ambdues parts.

Disposicions finals
El conjunt de projectes presentats a la convocatòria podran passar a formar part
del registre de projectes del CEESC i, sense que en cap cas això suposi la
renúncia a la seva titularitat, podran conformar un catàleg de projectes
subvencionables. El CEESC podrà pactar amb els autors les vies que de mutu
acord s’estableixin per a la seva promoció.
La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les
seves bases i de la resolució, que serà irrevocable. De produir-se l’incompliment
de les mateixes, el CEESC es reserva el dret de procedir com estimi oportú.

Informació i consultes
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Per a consultes, petició i entrega del qüestionari i documentació
complementària, s’ha de contactar a través de l’adreça de correu electrònic:
cooperacio@ceesc.cat.
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ANNEX
FORMULARI DE SOL·LICITUD
El formulari de sol·licitud contemplarà, en extensions delimitades, els següents
apartats:
Títol del projecte
Objectius
Justificació
Beneficiaris
Metodologia
Resultats esperats
Calendari d’execució
Recursos necessaris
Pressupost
Sostenibilitat tècnica i econòmica
Altres agents vinculats al projecte (contrastats documentalment)
Difusió prevista
Elements d’innovació
Perspectives de futur
Altres consideracions d’interès de l’organització
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Aragó, 141-143, 4a planta
08015 Barcelona
Tel. 934521008
Fax 935183054
http://www.ceesc.cat
http://www.facebook.com/ceesc.cat
http://twitter.com/ceesc_cat
http://ceesc.blogspot.com
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