ANNEX 3.- SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL
1.- FINALITAT
La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a
projectes que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a
les persones (infància, famílies, gent gran, persones amb discapacitat), així
com propostes de programes que tinguin en compte el treball comunitari en
aquests camps, amb la finalitat de promoure la millora de les capacitats
socioeducatives i d’integració social en general.
2.- BENEFICIARIS
Els destinataris d’aquestes subvencions són els següents:
a) Entitats privades que tinguin seu o delegació a Vilafranca del Penedès
i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
Els programes i activitats que seran objecte de subvenció poden ser els
següents:


Activitats socioculturals i educatives d’interès públic, per a la població
infantil de la ciutat, que siguin una via de participació, dinamització i
enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i
consolidació de les entitats d’educació en el lleure infantil.



Activitats socioculturals i educatives d’interès públic, per a la població
juvenil de la ciutat, que siguin una via de participació, dinamització i
enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i
consolidació de les entitats juvenils.



Activitats culturals, lúdiques i formatives d’interès públic, que tinguin
com a objectiu la promoció de l’envelliment actiu i participatiu de la
gent gran



Projecte o programes d’interès públic que tinguin com a objectiu
cobrir les necessitats bàsiques i les necessitats socials de les
persones, posant especial atenció en les persones que es troben en
situacions de vulnerabilitat.

Les activitats següents queden excloses de suport econòmic:


El funcionament ordinari de les entitats així com al creació de nous
serveis o el manteniment dels ja existents de les mateixes



Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del
mateix ajuntament.

Les activitats anàlogues o similars que es repeteixin al llarg de l’any seran
tractades com una única activitat a efectes de la concessió de subvenció.
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La proposta d’atorgament de les subvencions serà resultat d’aplicar els
criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que
s’hi fa constar:
a) Programa d’activitats a realitzar (característiques, metodologia,
objectius, avaluació) fins a 20 punts
a. Definició dels objectius que siguin operatius i assumibles fins a
4 punts
b. Adequació de les activitats amb els objectius fins a 4 punts
c. Definició d’indicadors d’avaluació fins a 2 punts
d. Programació d’activitats que fomentin la igualtat de gènere i la
participació del col·lectiu al què van dirigides, fins a 10 punts
i. S’atorgarà un punt per cada activitat programada
b) Grau de vinculació de la programació amb programes i projectes dels
Serveis Socials Bàsics fins a 10 punts
c) Nombre d’hores anuals de les activitats fins a 10 punts
d) Nombre de voluntaris i voluntàries que treballen durant l’activitat fins
a 10 punts
a. S’atorgaran 2 punts per cada voluntari
5.- QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ
La quantia de la subvenció s’establirà en la corresponent convocatòria.
6.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES
Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar les despeses
suportades per la realització de l’activitat, d’acord amb els articles 33 i 34
de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.
El cost de l’activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per
ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers
d’infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc.
Les despeses corresponents a manteniment i conservació d’instal·lacions
per a la realització d’activitats així com les despeses de subministrament
que s’imputin a l’activitat no podran superar el 10% del total de la
subvenció. En el cas de les despeses de personal no podrà superar el 25%
del total de la subvenció concedida.
La documentació a presentar és la que es detalla en l’article 16 de les Bases
Específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la convocatòria.

