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CONVOCATÒRIA PER CONCESSIÓ D’AJUTS A JOVES PER PARTICIPAR EN ACTIVITATS DE 

VOLUNTARIAT EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2018

Definició de l’objecte de les subvenció:

L’objecte de la convocatòria és ajudar econòmicament a les persones joves de Caldes de Montbui per tal de 

facilitar la seva participació inicial en activitats de voluntariat en cooperació internacional al desenvolupament 

en països del Sud. 

L’ajuda econòmica es destinarà a pagar exclusivament despeses de vacunació, de visats, d’assegurances 

de viatges o de desplaçaments.

La present convocatòria té caràcter finalista i se sotmet al que regulen les seves bases aprovades 

definitivament en data 29 de maig de 2008 en el Ple municipal. En allò que no sigui previst a les bases 

s’atendrà a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i a la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits que han de reunir els beneficiaris/àries i la forma d’acreditar-los:

Els descrits a l’article 4 de les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de maig de 2008: Les 

persones beneficiàries d’aquests ajuts són les persones joves empadronades a Caldes de Montbui que en el 

moment de presentar la sol·licitud tinguin entre 18 i 30 anys i, que iniciïn la seva participació en activitats de 

voluntariat en cooperació internacional al desenvolupament en països del Sud o bé que continuïn la 

realització del seu projecte plurianual. 

Presentació de Sol·licituds

Cal presentar les sol·licituds utilitzant el formulari específic que s’aprova en aquesta mateixa convocatòria.

La documentació que cal presentar és individualment i la forma d’acreditar-la consta en l’article 5 de les 

bases aprovades.  

a) Documentació referent al projecte de voluntariat de cooperació a desenvolupar:

 Carta de motivacions especificant les raons que motiven a sol·licitar l’ajut.
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 Una explicació de les activitats que es tenen previstes desenvolupar en el marc d’un projecte de 

cooperació o en un camp de treball, indicant la ONGD o entitat que n’és responsable, la contrapart 

local i el projecte en el qual participarà. 

 Proposta d’activitats de sensibilització que la persona jove es compromet a realitzar posteriorment a 

la seva estada, indicant de forma aproximada, en quines dates preveu realitzar aquestes activitats.

b) Documentació d’acreditació de les persones sol·licitants: 

 Formulari específic on hi consten les dades personals, dades de contacte i bancàries de la persona 

que es presenta a l’ajut. 

 Un volant d’empadronament que acrediti viure a Caldes des de com a mínim 6 mesos.

 Un document acreditatiu de l’assistència a un curs de formació per a voluntariat en cooperació 

internacional al desenvolupament solidaritat de com a mínim 16 hores, impartit per una institució o 

una ONGD reconeguda. 

 Una carta de compromís de l’ONGD o entitat que organitza el camp de treball o el projecte de 

cooperació on es participarà, en què accepten la participació de la persona sol·licitant i que es 

comprometen a vetllar pel bon desenvolupament del treball.

 Fotocopia de l’assegurança de viatges contractada. Aquest document es podrà presentar a 

l’Ajuntament abans de la realització del viatge.

Procediment de concessió de la subvenció:

Concessió en règim de concurrència competitiva.

Òrgan competent:

Junta de Govern Local

Composició de la Comissió Qualificadora:

La funció de l’organisme d’anàlisi de sol·licituds és la d’analitzar totes les sol·licituds i elevar la proposta a la 

regidoria de Cooperació i Solidaritat per fer-ne la resolució. L’organisme d’anàlisi tindrà l’opció de demanar a 

la persona que sol·licita una entrevista personal per tal de valorar els criteris exposats en les bases. La 

comissió qualificadora està formada pels següents:

 Alcalde 

 Regidor de Cooperació 

 Regidor de Joventut

 Tècnic específic en matèria de cooperació internacional

 Representat d’una entitat del municipi en l’àmbit de la cooperació internacional o bé un membre de 

la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui. 
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Import i aplicacions pressupostàries:

S'estableix aquesta dotació pressupostària, sense necessitat d'esgotar la despesa màxima autoritzada, que 

es detalla a continuació:

 53.9240.48000 Ajuts a joves solidaris: 4.300,00 euros.

Termini per a la presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini màxim de 30 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà 

de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Barcelona.

Terminis per a l’atorgament i notificació de la resolució:

El termini màxim serà de tres mesos a comptar a partir de la data de finalització del termini de presentació 

de sol·licituds. La resolució de concessió o denegació dels ajuts sol·licitats posa fi a la via administrativa i ha 

de ser notificada a les persones o entitats sol·licitants per correu certificat, de manera individualitzada.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui lliurarà l’import dels ajuts a les persones beneficiàries, mitjançant 

transferència bancària a nom de la persona física responsable, en la quantia que correspongui en un termini 

màxim de dos mesos comptats a partir de l’aprovació de l’ajut. 

Termini i forma de justificació per part dels beneficiaris:

La persona responsable de l’ajut haurà de justificar documentalment a l’Ajuntament no més tard d’un mes 

després de la seva tornada de l’estada o la destinació final, els imports atorgats. La forma de justificació i la 

documentació està recollida en el punt 12 de les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de 

maig de 2008. 

La manca de justificació dins del termini comportarà la revocació de l’ajut concedit. La persona jove haurà de 

procedir al reintegrament de l’import de l’ajut rebut abans del 31 de desembre de l’any de la convocatòria, 

amb la pèrdua del dret a optar a altres ajuts o subvencions similars de l’Ajuntament Caldes de Montbui.

Aspectes importants a considerar:

Les persones beneficiàries dels ajuts regulats per aquesta convocatòria tenen les següents obligacions: 

 Acceptació de les bases. 

 Destinar la quantia de l’ajut a la finalitat prevista i justificar-la. 

 Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que assenyalen aquestes bases. La 

falsificació de dades o l’incompliment dels requisits donaran lloc a la devolució de l’import percebut.

Criteris de baremació i avaluació de les peticions:

Només es podrà donar suport econòmic a les propostes a desenvolupar en contextos  que no impliquin un 

perill imminent a la seguretat de les persones participants. Els criteris de selecció i puntuació són els que 

consten en el punt 9 de la bases aprovades:

Sobre l’entitat (30 punts):

 L’experiència i els projectes desenvolupats per l’ONGD o l’entitat a la zona.  
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 Entitats relacionades amb el teixit associatiu en l’àmbit de cooperació internacional de Caldes de 

Montbui.

Sobre el país de destí (10 punts):

 Països prioritaris de la política de cooperació internacional de la Generalitat de Catalunya.

 Països on ha actuat o actua la cooperació per al desenvolupament de Caldes de Montbui.

Sobre el projecte (60 punts):

 Qualitat i viabilitat de la proposta i del projecte on es participa.

 Impliquin la participació conjunta d’un grup de joves.

 El pla d’activitats a implementar i la durada de l’estada.

 Projectes plurianuals.

 Les accions de sensibilització a realitzar a Caldes de Montbui un cop realitzat el viatge. 

F_GRPFIRMA_REGIDOR 
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