BASES RETORN SOCIAL
TERCERA EDICIÓ

OBJECTE I DESTINATARIS
La Crida per Sabadell destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials de
la ciutat. Aquests fons econòmics procedeixen del romanent dels càrrecs públics de la Crida per
Sabadell a l’Ajuntament, que seguint el codi ètic, tenen un límit salarial, i de les aportacions que
col·lectius, entitats o persones vulguin sumar al fons.
L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes
que amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, fomentin la participació,
l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

QUANTIA
Per a l’any 2018 la Crida per Sabadell destina un total de 16.000€ al Retorn Social.
Dins aquesta categoria es concediran 2 tipus d’ajuts:
• Fins a 1.000€ (màxim un 50% del total dels recursos, és a dir 8.000€). En aquest cas
l’ajut concedit serà del 100% del pressupost del projecte.
• De 1.001€ fins a 2.000€ (màxim un 50% del total dels recursos, és a dir 8.000€). En
aquest cas el límit de l’ajut serà un 60% del total del pressupost del projecte.

SOL·LICITUD I TERMINIS
La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic a
l’adreça crida@cridapersabadell.cat i en paper al grup municipal de la Crida a l’Ajuntament
de Sabadell. El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de març de 2018.
La segona quinzena del mes d’abril es donaran a conèixer els projectes que han estat acceptats i
que participaran en la votació popular. I la resolució final i acte públic per comunicar els resultats
de les votacions tindrà lloc a finals del mes de maig.
Presentació de
sol·licituds

Esmenes i resolució

Votació popular

Resolució final i
acte públic

1 al 31 de març

1 al 15 d’abril

20 d’abril al 6 de maig

24 de maig
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OBJECTIUS
Es concediran ajuts per a la realització de projectes socials relacionats amb cultura, educació,
esport, salut, medi ambient i energia, inclusió social,… que tinguin un àmbit d’actuació principalment
local, a Sabadell, tot i que es reconeixeran projectes d’àmbit comarcal.

REQUISITS
Podran optar als ajuts qualsevol persona, entitat, empresa amb fins socials o col·lectiu. En tots els
casos hauran de tenir el suport d’una entitat (amb NIF i compte corrent) que faci de paraigua del
projecte.
El projecte objecte de l’ajut haurà de dur-se a terme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre
de 2018.
Es podran presentar dues persones, empreses, entitats o grups de manera conjunta per a la sol·licitud
de l’ajut. I una entitat, empresa, persona o col·lectiu podrà presentar més d’una sol·licitud d’ajuts a
projectes diferents, però només seran concedits com a màxim dos ajuts, un per a cada categoria.
Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la documentació
requerida. Aquesta documentació es farà pública a través de la web del retorn social durant tot el
procés.
Si els o les sol·licitants reben aportacions o han fet peticions d’altres ajuts a altres organismes per
al mateix projecte ho hauran de comunicar en la sol·licitud.
En el cas de projectes de llarg termini i pels ajuts de més 1.000€, els sol·licitants podran presentarse fins a 3 convocatòries seguides de 3 fases diferents del projecte, però cada edició s’avaluarà
individualment segons les condicions de les bases de cada any. Pels casos d’ajuts de menys de
1.000€ haurà de ser la Comissió qui valori si concedeix nous ajuts en noves fases del projecte.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA*
• Document de l’entitat: dades de les entitats i persones responsables: nom i NIF, dades de contacte,
logotip i breu història de l’entitat (no serà necessari si és una entitat que s’ha presentat en una
edició anterior).
• Document del projecte: descripció de l’activitat/projecte a realitzar indicant els objectius principals
que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics),
calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat i logo propi del projecte en el cas
de què es disposi.
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• Fitxa resum del projecte d’entre 10 i 15 línies.
• Fotocòpia del NIF de l’entitat, persona o empresa sol·licitant o de l’entitat de dóna suport als
grups.
• Document model de dades fiscals que s’adjunta al final de les bases.
• En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat es pot aportar documentació d’anys
anteriors: memòries, material audiovisual, etc.
• Imatge, ja sigui un logo, fotografia de l’equip o qualsevol altra que decideixi l’entitat/col·lectiu i
que serà la imatge del projecte en tots els materials de difusió.
• Document conforme es compleixen els drets laborals dels treballadors de l’entitat, i que no hi ha
cap sentència (expedient) per discriminació laboral . El model es troba al final de les bases.

*

La Crida per Sabadell estarà oberta a ajudar a qualsevol de les entitats, grups
o persones que es vulguin presentar, a redactar i desenvolupar la proposta i
activitat. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics etc.
des de coordinació de la Crida us oferim la nostra col·laboració en la presentació
de la sol·licitud.

CRITERIS D’AVALUACIÓ, SISTEMA
D’ELECCIÓ I TERMINIS
Les sol·licituds seran examinades per part d’una comissió designada per la Crida, que estarà
formada per: 1 persona de la mesa, 2 persones de l’espai de sobiranies, 2 persones de l’espai
de grups de barri, i 4 persones del teixit social de la ciutat (siguin o no adherides a la Crida) i 1
persona de Coop57. La composició de la Comissió serà aprovada en una Mesa de la Crida, que
serà oberta i així es comunicarà a tots i totes les membres de la Crida perquè puguin assistir-hi.
En cap cas les persones de la Comissió podran formar part directa d’alguna de les sol·licituds
realitzades.
Criteris
En tots els casos és imprescindible que el desenvolupament del projecte proposat sigui transformador
i tingui una incidència social.
S’entén que un projecte complirà aquests criteris quan tingui un impacte positiu en la població,
generi vincle social, mobilització social, etc i/o impliqui a les pròpies persones o coL·lectius en la
millora de les seves condicions de vida i al seu apoderament personal o com a col·lectivitat.
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En aquesta edició 2018 els projectes presentats hauran de complir entre els seus objectius algun
dels següents:
• que sigui un projecte amb incidència directe en algun barri de la ciutat, i que
impliqui una millora i transformació per a la comunitat del barri
• que estigui destinat a un col·lectiu en risc d’exclusió social
• que les accions vagin destinades a projectes de salut, cura i perspectiva de gènere
En cap dels casos es podran demanar ajuts per despeses corrents com el lloguer d’un local o
manteniment de llocs de treball habituals.
Des de la Crida volem fomentar l’economia social i solidària, per aquesta raó el projecte presentat
serà més valorat si indica l’ús d’aquest tipus d’economia en l’elecció dels seus proveïdors. Adjuntem
un llistat de les possibilitats existents a la nostra ciutat i voltant.

1a fase
Un cop presentada la documentació i les sol·licituds, es requerirà la presentació i defensa del
projecte mitjançant una entrevista personal d’un responsable amb algun dels membres de la
Comissió en el període anterior al 31 de març. En aquest moment es comunicaran les esmenes, en
el cas de detectar-se’n.
Després d’un període d’una-dues setmanes per esmenar les incidències, la Comissió avaluarà
i emetrà un informe amb els projectes seleccionats. Si no es presenten les esmenes en el temps
corresponent la sol·licitud quedarà descartada.
2a fase
Les sol·licituds seleccionades es faran públiques a través d’una pàgina web habilitada on es
presentaran tots els projectes en dues categories: ajuts de menys de 1.000€ i ajuts d’entre 1.001
i 2.000€.
Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà de donar-se d’alta i identificar-se en la pàgina
web i podrà votar només una vegada fins a 5 projectes i per ordre de valoració.
Les votacions estaran obertes per un període aproximat de 15 dies.
Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les votacions serà
la Comissió qui emeti la valoració final.
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ACTE PÚBLIC I RESOLUCIÓ DELS AJUTS
La Comissió i la Mesa ratificaran els projectes i els ajuts i quanties concedides durant el mes de
maig i es farà pública la resolució en un acte programat especialment per a comunicar el resultat
de les votacions.
Totes les entitats, col·lectius i persones que hagin presentat un ajut, es comprometen a assistir-hi,
com a mínim a través d’un representant, a l’acte final que organitzarà la Crida.

FORMALITZACIÓ DE L’AJUDA I PAGAMENT
Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre la Crida i el sol·licitants conforme l’ajut
queda vinculat al seguiment del projecte.
Els ajuts inferiors a 1.000€ es pagaran en un sol cop en el moment de la concessió (dins un termini
de dos mesos posteriors a la resolució). L’ajut de l’altra categoria es pagarà en dos cops, la meitat
en el moment de la concessió de l’ajut i l’altra meitat un cop es presenti i s’avaluï la justificació.

SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ
S’haurà de preparar un memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria econòmica) i
presentar-la a la Crida per Sabadell en el període d’entre 1 i 3 mesos posteriors a la finalització del
projecte. En els casos de finalització a 31 de desembre la data límit serà el 31 de gener de 2019.
Un resum de la realització i desenvolupament del projecte es farà públic en el segon trimestre de
l’any següent a la concessió.
Si les persones, empreses, entitats o col·lectius no presenten els documents justificatius o no duen
a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió estudiarà si cal que retornin
els diners o, en el cas dels ajuts de més de 1000€, de no fer el segon pagament i fins i tot prendre
mesures legals.

RENÚNCIA
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·Lectiu considera que ha
de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a la Crida
per Sabadell i fer-hi constar els motius de la renúncia.
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PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa
als participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporats
al fitxer “Dades de participants al retorn social 2015” del que és responsable el partit polític la
Crida per Sabadell, amb CIF G-66483850, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i
el desenvolupament del projecte.
Les dades personals dels participants no seran cedits a terceres persones ni organismes públics
sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades a les
autoritats.
El participant accepta i consent expressament el tractament de les seves dades personals i la
recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades.
El participant declara i garanteix que les dades personals que ha indicat en el formulari de registre
del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzats, que ha llegit aquest avís legal sobre
protecció de dades personals i que està conforme amb el seu contingut.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se
per correu electrònic a l’adreça crida@cridapersabadell.cat
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DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
En/na.............................................................................
amb DNI............................ en nom del col·lectiu, entitat o empresa
.................................................. amb CIF, ..........................
manifesta:
Que en aquest col·lectiu o entitat es respecten i es fomenten de forma clara i
inequívoca, tant en les seves pràctiques externes com internes, els drets civils,
polítics, socials i laborals de totes les persones que hi participen, en treballen o
hi col·laboren.
I perquè així consti ho signa:

Sabadell a ...............................

ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER LA FUNDACIÓ COOP57 AMB FINANÇAMENT
SUBVENCIONAT PEL RETORN SOCIAL DE LA CRIDA PER SABADELL
........................, amb DNI ................. i domicili a.........., accepta el finançament a fons
perdut* de ........ € pel Projecte ...............................................................
Aquesta quantitat s’ingressarà
En un sol cop pels ajuts inferiors a 1.000€ en el moment de la concessió (dins un termini
de dos mesos posteriors a la resolució)
En dos cops pels ajuts d’entre 1.001€ i 2.000€: la meitat en el moment de la concessió
de l’ajut i l’altra meitat un cop es presenti i s’avaluï la justificació
al compte corrent ES.. - .... - .... - .. - .......... de titularitat i indicat per ........................ (nom
de l’organització).
Mitjançant aquesta acceptació, es compromet a:
1. Destinar la quantitat rebuda exclusivament a costejar les despeses especificades en l’esmentat
projecte.
2. Acceptar que algun membre de la Comissió realitzi una avaluació al llarg del desenvolupament
del projecte.
3. Presentar una memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria econòmica) i
presentar-la a la Fundació Coop57 i al Retorn Social de la Crida per Sabadell en el període
d’entre 1 i 3 mesos posteriors a la finalització del projecte, excepte en els casos en què finalitzi
el 28 de febrer de 2017, on la data màxima serà el 31 de març de 2017.
* Si les persones, empreses, entitats o col•lectius no presenten els documents
justificatius o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir,
la Comissió estudiarà si cal que retornin els diners o, en el cas dels ajuts de més
de 1.000€, de no fer el segon pagament i fins i tot prendre mesures legals.
................... (Nom i Cognom)

Signatura
Sabadell, a ...... de .......... de 2018

