BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA COL·LABORACIÓ EN PROJECTES SOCIALS
FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA SANT GALDERIC
Introducció
La Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic, en compliment d’un dels seus objectius principals, assigna
recursos a activitats i serveis d’interès general de la ciutat de Terrassa, en especial, els destinats a
l’assistència i inclusió social. En aquest sentit, convoca anualment un concurs per a col·laborar en projectes
socials, culturals i/o benèfics, per tal de premiar les iniciatives d’aquelles entitats que comparteixin aquest
objectiu.
El concurs es regirà per les següents BASES definides per la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic.
1) Participants
Podrà presentar-s’hi qualsevol entitat que reuneixi els requisits següents:
-

Tenir la seu social a Terrassa i estar al corrent de les seves obligacions fiscals i socials.
Tenir per objectiu recolzar els col·lectius econòmica i socialment més desfavorits de Terrassa i/o
promoure la divulgació cultural i la preservació de la memòria històrica de la ciutat i comarca.
Que, en compliment dels seus objectius, realitzi almenys una de les següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•

Dur a terme activitats destinades a persones amb pocs recursos econòmics.
Ajudar a les persones amb discapacitats per a la seva integració social.
Concedir ajuts que permetin cobrir les mancances dels col·lectius econòmicament més desfavorits.
Col·laborar en l’educació i formació mitjançant l’organització de tallers, cursos, jornades, etc.
Dur a terme projectes, actes i/o publicacions per preservar la memòria històrica, especialment de la
pagesia de Terrassa i comarca.
Realitzar activitats agràries i/o de promoció dels productes agroalimentaris locals.
Realitzar projectes de conservació i promoció del medi ambient.

2) Requisits dels projectes
Per tal que el projecte sigui admès a concurs caldrà que reuneixi els requisits següents:
-

Presentar una memòria descriptiva del projecte així com el pressupost corresponent.
Ser expressament dissenyat per a prendre part en aquesta convocatòria.
Ser dut a terme abans del dia 31 de desembre de l’any en què ha estat concedit.
Beneficiar directament a l’entitat sol·licitant.

3) Procediment de sol·licitud
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el formulari contingut a la web de la Fundació
(www.fundaciosantgalderic.cat), bé directament mitjançant internet o bé imprimint el formulari i fent-lo arribar
a la seu de la Fundació (C/Colom 99 – 08222 Terrassa). En cas de complimentar directament el formulari a
través d’internet, la resta de documents de la sol·licitud s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça
info@fundaciosantgalderic.cat dins del termini que escaigui en la convocatòria.
La resta de sol·licituds, també acompanyades dels projectes corresponents i qualsevol altre document que es
vulgui lliurar, s'hauran de presentar al domicili que consta al propi imprès, abans del dia 28 de febrer.
Excepcionalment, la Fundació podrà fixar una data alternativa, o prorrogar-la, la qual cosa es farà pública en
l’anunci de convocatòria anual.
No es tindran en compte les sol·licituds de col·laboració d’import superior als 6.000 € llevat que, per acord
exprés de la Comissió de Selecció i atès el seu caràcter especial s’acordi una quantitat superior.
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4) Procediment i criteris de selecció
La Comissió de selecció estarà integrada pel patronat de la Fundació.
La Comissió es constituirà i reunirà amb la finalitat d’emetre el seu veredicte. Comprovarà, en primer lloc, una
a una totes les candidatures presentades per verificar que compleixen amb tots els objectius requerits per
aquestes bases i poder pronunciar-se sobre la decisió definitiva.
La Comissió valorarà els projectes presentats d’acord amb els següents criteris puntuables:
-

Atenció preferent a les persones discapacitades o amb problemes d’inclusió social.
Nombre de persones objectiu a qui s’adreça el projecte.
Resultats positius dels projectes anteriors duts a terme pel mateix sol·licitant.
Relació amb el món de la pagesia.
Possibilitat de col·laborar en projectes més amplis amb altres entitats.
Menor possibilitat de disposar d’altres fonts de finançament.

La Comissió podrà declarar deserta la convocatòria en cas de considerar que cap dels projectes presentats
reuneixen els mèrits suficients.
Les decisions de la Comissió seran inapel·lables; els concursants renuncien, pel sol fet de participar en
aquest concurs, a qualsevol tipus de reclamacions contra les decisions de la Comissió.
5) Calendari del concurs
 Límit de presentació de projectes: 28 de febrer.
 Període d’avaluació dels projectes: 1 al 31 de març.
 Aprovació: Assemblea General (durant del mes d’abril)
 Comunicació dels resultats a les entitats: abans del 31 de maig.
 Comunicació pública dels resultats: Festivitat de Sant Galderic (al voltant del 16 d’octubre)
La Fundació es reserva el dret de fer pública la concessió dels ajuts a través del seu web i dels mitjans de
comunicació locals.
6) Tràmits dels projectes guanyadors
Des del moment de la comunicació de la concessió els beneficiaris podran negociar amb els proveïdors i els
serveis administratius de la Fundació, la forma i terminis de pagament de la quantitat o forma de fer efectiva
la col·laboració econòmica..
7) Memòria i resultats
Els beneficiaris es comprometen a lliurar la memòria i resultats del projecte realitzat en col·laboració amb la
Fundació, abans del dia 28 de febrer de l’any següent a la seva concessió. En cas contrari, i sempre que no
estigui degudament justificat, hauran de retornar l’import avançat i quedaran exclosos per a participar en
futures convocatòries d’aquest concurs.
En qualsevol difusió del projecte que facin els beneficiaris, hauran d’incloure el logotip i la menció a la
col·laboració de la Fundació.
8) Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases.
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