BASES DE LA CONVOCATÒRIA

"UN PEU A LA INSTITUCIÓ, MIL AL CARRER!”
L’objectiu d’aquestes bases és concretar el procediment i la sol·licitud dels ajuts
econòmics que concedeix el Grup Municipal de Podem - Esquerra Unida Sant
Boi en la primera convocatòria d’ “Un peu a la institució, mil al carrer!”.
És l’aposta per a retornar al municipi part dels ingressos que percep el Grup
Municipal de l'Ajuntament per la representació aconseguida en les passades
eleccions municipals de 2019. La iniciativa vol donar recolzament econòmic a
entitats sense ànim de lucre mitjançant la presentació de projectes que tinguin
relació amb les activitats i accions que desenvolupen habitualment d’acord amb
els criteris que es detallen a continuació:

1. Explicació del projecte
El Grup Municipal de Podem - Esquerra Unida de Sant Boi del Llobregat
destinarà part dels seus fons econòmics, percebuts per la seva activitat
institucional a contribucions econòmiques per a projectes de diferent caire de
la ciutat. Com ja hem esmentat aquests ingressos provenen de les retribucions
obtingudes pel nostre grup municipal des de l’inici de la legislatura i respon al
compromís que van adquirir els nostres partits al programa electoral de la
coalició “Programa per un Sant Boi que lluita, per un Sant Boi amb futur” i
per tant d’acord amb l’ètica del partit.
El que volem aconseguir amb aquestes contribucions econòmiques és donar
suport al creixement i consolidació del teixit associatiu de la nostra ciutat i
alentir l’aflorament de projectes i iniciatives que produeixin una incidència en la
societat amb l’objectiu de transformar-la, que facin que la comunitat i els
ciutadans tinguin més eines, així com que fomentin la participació al municipi.
Durant aquesta legislatura es publicaran dues convocatòries (2021/2022)

2. Beneficiaris de la convocatòria

Poden acollir-se a la present convocatòria totes les entitats, associacions,
organitzacions sense ànim de lucre i moviments socials prioritàriament
santboianes o que tinguin incidència al Baix Llobregat, amb un projecte que
estigui enfocat a finalitats solidàries, feministes, de solidaritat
internacionalista, de lluita obrera, culturals, educatives, de suport a
l’economia social, de lluita pels drets de les persones LGTBIQ, de
cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social, de defensa dels valors
democràtics i republicans, i per tal de poder accedir-hi ha de complir els
següents requisits:



Només es podrà presentar un projecte per organització.
Queden exclosos qualsevol iniciativa que atemptin contra els drets
humans i ciutadans, individuals i/o col·lectius, en contra de la cohesió
social, del medi ambient i dels drets d'animals.

3. Pressupost per a la convocatòria
Per Un peu a la institució, mil al carrer! el Grup Municipal Podem - EU de Sant
Boi destina un total de 3500 €.
La totalitat de la dotació es repartirà entre totes les sol·licituds, amb un màxim
de 500€ per projecte.

4. Terminis establerts per la convocatòria
La convocatòria i aquestes bases seran publicades a la nostra web, a les nostres
xarxes socials, es comunicarà a les entitats inscrites al Registre d’Entitats
Municipal i s’enviarà una nota de premsa sobre el procés, amb l’objectiu
d’arribar a la totalitat de les entitats de la nostra ciutat.
Calendari:
•

29 de Novembre - 10 de Desembre: publicació i difusió de les bases per a la
primera edició de la convocatòria Un peu a la institució, mil al carrer!.

•

13 de Desembre - 14 de Gener: Termini per a la presentació dels projectes.

•

17 de Gener: data d’exposició pública dels diferents projectes.

•

18 de Gener - 31 de Gener: anàlisi i votació del comitè dels projectes
presentats.

•

1 de Febrer – 7 de Febrer: període d’al·legacions

•
•

9 de Febrer - 10 de Febrer: publicació dels resultats.
A partir de l’1 de Març de 2022: inici dels projectes.

5. Mode de presentació dels projectes
Els diferents projectes s'hauran de presentar mitjançant l’emplenament del
següent formulari publicat a www.eusantboi.org i
https://www.podemsantboi.info. En cas de no disposar dels mitjans necessaris
per a l’emplenament del formulari, es podrà emplenar presencialment a les
dates indicades a l’Espai Fil Roig (Víctor Balaguer 28, Sant Boi) o al local de
Podem (Carrer Lluís Castells 9, Sant Boi). Podeu adreçar qualsevol dubte al
correu: peuinstituciomilcarrer@gmail.com
La presentació d’aquesta documentació es podrà realitzar fins el dia 14 de
Gener.

6. Valoració de les candidatures
Un cop finalitzat el període de presentació dels projectes s’iniciarà el procés de
deliberació i votació que s’efectuarà entre els dies 18 i el 31 de Gener.
Els projectes es valoraran en 2 fases:
1 Una comissió d’avaluació escollida d’entre els i les membres de les
Assemblees Locals de Podem - EU de Sant Boi, analitzarà cadascun dels
projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el
contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances requerirà a les
entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes.
2 Els projectes seleccionats seran escollits mitjançant una votació, a través de
la comissió d’avaluació entre el 18 i el 31 de Gener del 2021. Aquesta
comissió estarà formada per cinc persones que valoraran els projectes
atenent als següents criteris:
 Entitat:
o Experiència: accions i projectes realitzats prèviament.
o Innovació: projectes que proposin elements nous.
o Treball en xarxa: foment del treball col·lectiu dins l’entitat i entre
entitats.
 Projecte:

o Col·laboració amb altres entitats.
o Coherència i adequació: relació realista entre objectius i necessitats.
o Continuïtat i capacitat transformadora: que l’impacte sigui capaç de
transformar la realitat de forma permanent.
o Influència: destinat a un col·lectiu de població en situació vulnerable.
o Implementació: metodologia de decisió i posada en pràctica.
o Pressupost: claredat i detall.

7. Resolució i publicació de la decisió
Després d’haver realitzat la selecció de les diferents sol·licituds, el 9 i el 10 de
Febrer de 2021 es faran públics els resultats i la quantia econòmica que
percebran les entitats beneficiàries.

Amb posterioritat es publicarà la resolució a través de la web de Podem i
d’Esquerra Unida de Sant Boi del Llobregat i a les xarxes socials d’ambdós
partits. En tot cas, el Grup Municipal es posarà en contacte amb les
candidatures escollides.
Les candidatures seleccionades rebran el pagament del 50% de l’ajut un cop
publicada la resolució, i la resta de l’ajut després de l’entrega de la memòria
justificativa de les activitats realitzades.
Per percebre l’ajuda econòmica es signarà un acord entre el Grup Municipal de
Sant Boi i les entitats seleccionades per tal de que la col·laboració econòmica
quedi subjecte al seguiment i compliment del projecte.

8. Seguiment de les candidatures escollides
Un cop atorgat l’ajut econòmic als projectes seleccionats, hauran d’informar al
Grup Municipal Podem - EU durant les diferents fases del projecte tenint en
compte l’inici, el desenvolupament i els resultats. Al finalitzar, s’haurà de
presentar una memòria detallant les diferents activitats i despeses. Les entitats
hauran de publicar el logo de la convocatòria “Un peu a la institució, mil al
carrer!” quan realitzin les activitats que corresponen als seus projectes. Els
partits es reserven el dret de demanar qualsevol informació aclaridora sobre el
projecte.

9. Responsabilitat
El Grup Municipal Podem - Esquerra Unida de Sant Boi no assumeix cap
responsabilitat sobre l’actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que
puguin sobrevenir-li durant el període de realització dels projectes que hagin
percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que pugui ocasionar a
tercers.

10. Renúncia
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat, col·lectiu o
moviment social, considera que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot
desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar al Grup Municipal, per tal que
l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots.

11. Al·legacions
Es donarà un termini de 10 dies naturals, per aquelles candidatures que vulguin
presentar al·legacions a les decisions presses.

