BASES II DESFILADA SOLIDÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ GIRONINA
D’EMPRESÀRIES
Projecte de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), destinat a recaptar
fons per a diferents causes i projectes benèfics.
L’Associació Gironina d’Empresàries, en el marc dels seus objectius socials, convoca
una nova edició de la desfilada solidària.
OBJECTIU
Col·laborar amb els projectes socials d’entitats sense ànim de lucre, projectes
d’investigació, projectes de divulgació i projectes de cooperació.
BASES
Poden participar-hi totes aquelles entitats que tinguin activitat a les comarques
gironines.
Cada entitat pot presentar un sol projecte.
L’àmbit territorial del projecte ha de ser per a les comarques gironines.
Es lliurarà la quantitat íntegra de la recaptació de la desfilada solidària. (excepte si
hi ha despeses no cobertes pels patrocinadors).
Els projectes s’han de presentar a la nostra seu social del C/ Manel Bonmatí i
Romaguera, 2 17003 Girona (Pimec), un exemplar en paper i una còpia en format
digital.
Els projectes s’han de presentar dins d’un sobre tancat. En el sobre hi haurà
únicament el nom del projecte.
El termini de presentació dels projectes finalitza el dia 30 de novembre de 2016
a les 18:45h.
El projecte ha de contenir, com a mínim:






Títol del projecte
Objectius
Àmbit territorial d’actuació
Destinataris del projecte
Pressupost
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En un altre sobre tancat, on hi consti únicament el nom del projecte, hi haurà les
dades de l’entitat que presenta el projecte:







Nom de l’entitat
Persona responsable del projecte.
Adreça
Població
Telèfon
Correu electrònic

Un jurat format per persones expertes en acció social i voluntariat, juntament amb
representants de l’AGE, emetran una valoració dels projectes i comunicaran el
projecte escollit.
Criteris de valoració:




La finalitat del projecte o activitat presentat (fins a un màxim de 5
punts).
Viabilitat econòmica del projecte o activitat (fins a un màxim de 3
punts).
Difusió del projecte o activitat (fins a un màxim de 2 punts).

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 10 punts, sense puntuació mínima.
En cas d’empat en la puntuació final, s’ordena la llista en funció de la ponderació
dels criteris següents: en primer lloc, els que hagin obtingut una puntuació més alta
en el criteri a); en cas que la puntuació sigui la mateixa, els que hagin obtingut una
puntuació més alta en el criteri b).
Si malgrat la ponderació de criteris existís un empat, la dotació es dividiria entre els
projectes de manera equitativa.
La comunicació del projecte escollit es farà públic dins de la primera quinzena de
desembre i es donarà a conèixer directament a tots els projectes admesos.
L’import econòmic es lliurarà prèvia justificació del pressupost detallat de les
despeses del projecte.
L’entitat beneficiària, quan faci difusió del projecte, haurà de fer constar que ha
obtingut el suport de l’AGE.
El projecte s’haurà de dur a terme abans del 30/04/2018.
Si l’entitat beneficiària no realitzés el projecte, tindrà l’obligació de retornar l’import
que es destinaria a un altre projecte de l’any de la convocatòria.
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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants es tracten
amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
AGE garanteix la confidencialitat de la documentació.
RÈGIM APLICABLE
La presentació d’una sol·licitud suposarà la total acceptació de les presents bases.
Per a la resolució de les controvèrsies relacionades amb la convocatòria objecte de
les presents bases, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa
qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.
En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de
la ciutat de Girona.
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