
EDICTE

Extracte del Decret de 5 d’abril de 2022 de l’Àrea de Participació Ciutadania,
Bon Govern i  Serveis Generals en el  qual  s’aprova la convocatòria de la
subvenció per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i
cooperació al desenvolupament a la ciutat de Reus, per l’any 2022.

Conforme amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre,  General  de Subvencions,  es publica l'extracte de la
convocatòria  on  el  text  íntegre  es  pot  consultar  en  la  Base  de  Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer:  Efectuar  la  convocatòria  per  a l’any 2022 per  a l’atorgament de
subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i
cooperació al desenvolupament a la ciutat de Reus, de conformitat amb les
bases aprovades pel  Ple de la Corporació en sessió de data 7 d’abril  de
2017.

La dotació d’aquesta convocatòria és de 25.000,00 euros que s’imputen a
l’aplicació  31037-23206-489 del  pressupost  municipal  de despeses per  a
l’any 2022. 

Segon: Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 30 dies hàbils
comptats  a  partir  de l’endemà de  la  publicació  al  BOP de Tarragona de
l’anunci on es faci pública la convocatòria prevista en el present decret.

Tercer: De conformitat amb allò previst als articles 14, 41 i següents de la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques,  i  amb  els  articles  4.5  i  17  del  Reglament
municipal  de les  notificacions i  comunicacions per  mitjans electrònics,  la
notificació de les resolucions i  qualsevol  altre acte dictat en el  marc del
procediment  per  a  l’eventual  concessió  o  denegació  de  les  subvencions
sol·licitades  i  susceptibles  d'ésser  notificat  als  sol·licitants  s’efectuarà
mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de
l’Ajuntament.

Quart: Les resolucions que es dictin per a la concessió o denegació de les
sol·licituds  seran definitives en via administrativa, i  contra elles es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la recepció de la seva notificació.

No obstant això, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs previ
de reposició davant l’òrgan que hagi dictat l’acte, en el termini d'un mes a
comptar de la recepció de la seva notificació.

Cinquè: Les dades de caràcter personal dels interessats passaran a integrar
el Fitxer denominat Subvencions de l’Ajuntament de Reus.

Sisè:  La  comissió  d’estudi  i  valoració  de  les  subvencions  d’aquesta
convocatòria  estarà  formada  per  la  Sra.  Anna  Belen  Samper  Jarque,
coordinadora  de  Centres  Cívics;  Sra.  Dolors  Joanpere  Bigorra,  tècnica  de
Solidaritat i Cooperació; Sra. Armina Eloyan, tècnica de Polítiques d’Igualtat i
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Sra.  Assumpció  Clua  Monreal  representant  del  Consell  Municipal  de
Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus. Actuarà com
a  secretària  la  Sra.  Rosa  Artiol  Ferro,  administrativa  de  la  unitat
administrativa de Participació.

La comissió avaluadora aplicarà els barems de puntuació que consten a la
base  vuitena  de  les  Bases  per  a  l’atorgament  de  subvencions,  per  a
l’emissió  dels  informes  corresponents.  El  detall  de  la  puntuació  que
s'aplicarà per a cada subcriteri serà el següent:

1.- Criteris Generals. Màxim 70 punts.

1.1. Valoració de l’interès i utilitat social dels projectes. Màxim 40 punts.
- Incidència de les activitats de sensibilització en el teixit social de la ciutat.
(Màxim 8 punts).
- Nombre de persones a les que s’adreça l’activitat en relació a la població,
zona de
treball, i/o àmbit d’actuació de l’entitat. (Màxim 8 punts).
-  Singularitat,  caràcter  innovador,  creativitat  i  originalitat  del  projecte.
(Màxim 8 punts).
- Pla de treball i coherència amb els objectius plantejats. (Màxim 8 punts).
- Grau de consolidació del projecte. (Màxim 8 punts).

1.2. Trajectòria i representativitat de l’entitat. Màxim 10 punts.
- Participació en la vida associativa de Reus i  òrgans de participació que
s’organitzin i/o es constitueixin des de l’Ajuntament. (Màxim 5 punts).
-  Nombre  de  socis  en  relació  a  la  població,  zona  de  treball,  i/o  àmbit
d’actuació de l’entitat. (Màxim 2 punts).
- Grau d’execució i justificació de projectes realitzats l’any anterior. (Màxim
3 punts).

1.3. - Viabilitat econòmica del projecte: màxim de 20 punts.
-  Pressupost  del  projecte,  aportació  per  part  de  l’entitat  i  quantitat
sol·licitada. Pla de finançament. (Màxim 8 punts).
de finançament. (Màxim 8 punts).
- Previsió i obtenció de recursos per aconseguir altres fons de finançament.
(Màxim 6 punts).
- Capacitat i recursos propis per gestionar i executar el projecte. (Màxim 6
punts).

2.- Criteris Específics: màxim 30 punts

2.1. Característiques especifiques i peculiars del projecte.
-  Incidència  en  l’àmbit  prioritari,  dels  detallats  en  el  punt  de  projectes
subvencionables. (Màxim 5 punts).
- Permanència o continuïtat del projecte: dins i fora de l’any natural. (Màxim
5 punts).
- La integració i participació dels destinataris del projecte en el disseny i en
l’execució. (Màxim 5 punts).
-La  viabilitat  tècnica  i  dels  recursos  humans  per  a  l’execució  i  el
manteniment autònom del projecte en acabar el suport extern i la promoció
d’un desenvolupament autosostingut. (Màxim 5 punts).
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-  La  presentació  conjunta  de  projectes  per  més  d’una  entitat,  així  com
l’agrupació d’esforços d’entitats. (Màxim 5 punts).
- Activitats per a la informació i difusió del projecte. (Màxim 5 punts).

Els projectes i accions subvencionades cal que obtinguin un mínim de 60
punts per
ser estimats, una vegada aplicat el barem específic de valoració.

Les quanties atorgades resultaran d’un sistema de distribució proporcional
per  punts  en  funció  de  les  subvencions  sol·licitades  que  compleixin  els
requisits establerts a les bases i obtinguin la puntuació mínima modificada a
la base vuitena, i del crèdit disponible. El valor del punt s’estableix atenent
al quocient entre el crèdit assignat i el total de punts atorgats i la quantitat
a concedir sorgeix d’aplicar aquest valor del punt, pel total de punts de cada
projecte, amb el límit de la quantitat demanada en la sol·licitud del projecte.

El  Secretari  General,  per  delegació  de  signatura,  El  Cap  de  Servei
d'Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022F35F26DC7EF83CF6DC2C6D9CACFE680939E5CF5A0408110931


		2022-04-08T11:09:31+0200
	Actuació automatitzada Secretaria




