AJUTS A PROJECTES
D'INTERÈS SOCIAL
Document de bases
i convocatòria anual

Any 2020

1. PRESENTACIÓ
La Fundació Iluro és una entitat creada l’any 2013, amb una clara vocació cultural i social, i
arrelada a la ciutat de Mataró. El Patronat de la Fundació està format per entitats culturals de
la ciutat, com Òmnium Cultural, Associació Sant Lluc per l’Art, Foment Mataroní, Centre Catòlic
de Mataró, Museu Arxiu Santa Maria, un representant de l’Ajuntament de Mataró i
professionals de reconegut prestigi nomenats per la resta de patrons.
La Fundació té entre els seus objectius mantenir els valors fundacionals i l’esperit de servei a
la ciutat de Mataró, i es compromet amb l’encàrrec de vetllar pel patrimoni heretat, fent-lo
sostenible i accessible a tothom.
Entre altres iniciatives, en els darrers anys s’han identificat i implementat noves fórmules de

relació amb el sector social, com ara la vinculació amb voluntariat, la contractació responsable
i l’atorgament d’ajuts propis a entitats o projectes d’impacte a Mataró .
En aquest sentit, des de la Fundació, i ja en els darrers anys, s’han recolzat projectes socials

que fomentin el desenvolupament local i millorin la qualitat de vida de persones amb
discapacitat, gent gran o d’altres col·lectius en risc d’exclusió social.
Amb aquest objectiu, i des de l’any 2013, s’han atorgat ajuts socials destinats a aquelles
entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes socials de gran impacte a Mataró.
Aquesta aposta per la millora social al municipi pren forma amb una primera convocatòria
formal d’ajuts a projectes socials, que pretén visibilitzar i dotar de recursos a les millors
iniciatives que es duen a terme a la nostra ciutat i que busquen la millora de la qualitat de
vida de col·lectius amb especials dificultats.
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2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La present edició dels Ajuts a projectes d’interès social és una iniciativa de la Fundació Iluro,
orientada a visibilitzar, donar suport i facilitar el desenvolupament d’accions que presentin un
clar impacte social en la vida de la ciutat de Mataró.
Aquestes accions han de ser dutes a terme per entitats amb finalitats socials presents a la ciutat
de Mataró i a la comarca del Maresme, i han d’estar dirigides a millorar la qualitat de vida
de col·lectius amb especials dificultats.
No es consideren objectes de la present convocatòria projectes consolidats que no justifiquin
adequadament l’orientació de les accions amb les línies prioritzades en aquestes bases.

3. LÍNIES I COL·LECTIUS A PRIORITZAR
En aquesta convocatòria, la Fundació Iluro considera d’especial interès propostes i accions
que s’orientin a les següents línies d’acció:



Línia 1: Inclusió social de col·lectius en risc d’exclusió i millora del benestar social de
les persones: en aquesta línia s’inclouen accions o projectes que tinguin per objectiu
afrontar les situacions d’exclusió social de les famílies, la gent gran i les persones amb
discapacitat o problemes de salut mental i/o toxicomanies, i també afavorir la seva
inclusió social. Com a exemple de projectes finançables es poden citar:
▪

Dispositius d’atenció de necessitats bàsiques (alimentació, roba,
habitatge, ...) destinat a persones amb dificultats per a cobrir aquestes
necessitats bàsiques.

▪

Dispositius d’atenció a la infància o les seves famílies per a la millora del
rendiment escolar i prevenció del fracàs escolar: reforç escolar,
logopèdia, serveis psicopedagògics, activitats extraescolars, esport
inclusiu, cultura inclusiva, ...
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▪

Dispositius d’orientació sociolaboral, orientació vocacional i inserció
laboral i social.

▪

Dispositius de millora de les habilitats parentals, socials, comunicatives
i/o familiars.



Línia 2: Accions de desenvolupament comunitari, governança i treball als barris, amb
interès social o mediambiental: en aquesta línia s’inclouen projectes que tinguin per
objectiu la millora de l’entorn sociocomunitari a través d’accions d’apoderament
ciutadà, iniciatives cooperatives i socials de barri i/o lluita contra l’emergència
climàtica.

Els col·lectius a prioritzar en el marc d’aquests ajuts són els següents:
Col·lectiu

1

Infància i
família

Descripció
Es prioritzaran projectes que vagin dirigits a afavorir la inclusió social
d’infants, joves i les seves famílies de qualsevol origen i condició que
pateixen situacions de desigualtat i risc d’exclusió social.
Es prioritzaran projectes adreçats a persones grans que pateixen

2

Gent gran

situacions de soledat, aïllament o limitacions de la seva autonomia
personal.

Persones amb
discapacitat,
3

amb trastorn
mental i/o

Es prioritzaran projectes dirigits a afavorir la inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat, trastorn mental i/o toxicomanies, que
fomentin l’eliminació de barreres i sensibilitzin a la societat al voltant de

toxicomanies

les capacitats diverses.
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4. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Els ajuts concedits en el marc de la present convocatòria s’hauran de destinar a executar
projectes i accions compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

5. CONTRIBUCIÓ DE LA FUNDACIÓ
5.1

Contribució econòmica de la Fundació

La Fundació Iluro destinarà aquest any 2020 la quantitat total de 40.000 € a ajuts a
cofinançar projectes d’interès social. En aquest sentit:
●

S’atorgarà un màxim d’un ajut per entitat, independentment del número de projectes
presentats per la mateixa entitat.

●

La quantitat atorgada per la Fundació Iluro no superarà en cap cas el 75% del cost

del projecte. El 25% restant del cost del projecte haurà de ser aportat en forma de
cofinançament, sigui per la mateixa entitat o per altres finançaments públics o privats.
●

En acceptar els ajuts de la Fundació Iluro l’entitat beneficiària es compromet a

presentar una justificació tècnica i econòmica de l’acció subvencionada . El resultat de
la justificació tècnica i econòmica determinarà la viabilitat per a liquidar el segon tram
de l’ajut concedit.

5.2

Contribució de l’entitat sol·licitant

Com s’ha comentat, els ajuts concedits per la Fundació Iluro en el marc de la present
convocatòria suposaran, com a màxim, el 75% del cost del projecte sol·licitat. L’entitat
beneficiària, doncs, assumeix el cofinançament d’un mínim del 25% del cost de l’acció, sigui
amb fons propis o amb altres cofinançaments.
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L’ajut concedit per la Fundació Iluro és compatible doncs amb altres ajuts concedits per tercers
per a la mateixa acció, sempre que es destinin als conceptes subvencionables que es detallen
a continuació.

5.3
●

Despeses subvencionables i no subvencionables

Es determinen com a conceptes SÍ subvencionables en el marc de la present
convocatòria aquells de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada i s’efectuïn en el termini establert a les presents bases. S’entén que
l’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a l’execució del projecte
subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats de l’entitat.
Es determinen com a subvencionables els conceptes següents:
o

Despeses originades pels usuaris o destinataris en el marc de l’acció

subvencionada: aliments, roba d’abrigar, equipament personal, material
escolar, llibres, material formatiu, ...
o

Sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o
l’activitat subvencionada.
▪

En el cas de salaris i sous corresponents a personal implicat
INDIRECTAMENT es considerarà una despesa indirecta, i en el marc
de la present convocatòria d’ajuts, es pot justificar fins a un màxim del
5% de l’import de les despeses directes imputades.

o

Formació dirigida a voluntaris i a professionals.

o

Promoció del projecte (publicitat, difusió...).

o

Altres despeses que puguin ser directament atribuïbles a l’activitat objecte del
projecte subvencionat.
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●

Es determinen com a conceptes NO subvencionables en el marc de la present
convocatòria els següents:
o

Dietes i manutenció.

o

L’IVA, sempre que el beneficiari pugui repercutir-lo.

o

Despeses no directament relacionades amb l’acció del projecte: serveis
ordinaris de l’entitat (serveis informàtics, de gestoria, notaria o d’intermediació,
assegurances, pòlisses, serveis de consultoria o mentoria, ...).

En el marc de la present convocatòria, no està permesa la subcontractació de l’acció
subvencionada, ni total ni parcialment.

6. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran presentar-se a la present convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:



Entitats amb personalitat jurídica:
o

Preferentment sense ànim de lucre (Associacions, Fundacions, cooperatives)
constituïdes legalment i que tinguin entre els seus objectius fundacionals el
desenvolupament social de la ciutadania, la millora de la qualitat de vida de
les persones o el desenvolupament comunitari.

o

En cas de tractar-se d’una entitat amb ànim de lucre (S.L., S.A., S.C.P., ...),
haurà de quedar acreditat en el formulari de sol·licitud la seva orientació
fundacional per la inclusió social i/o empresa social. En el marc de la present
convocatòria, no s’acceptaran propostes provinents de persones físiques.



D’acord amb el que es recull als Estatuts de la Fundació i al seu esperit fundacional,
els projectes presentats a la present convocatòria han de ser d’implantació local. És a
dir, s’han de dur a terme a la comarca del Maresme, i de manera prioritària a la
ciutat de Mataró, independentment de la ubicació de la seu social de les entitats
sol·licitants. Aquest extrem haurà d’estar detallat de forma explícita al formulari del
projecte.

Ajuts a projectes d’interès social – Convocatòria 2020
Fundació Iluro – La Riera 96, 2n - 08301 Mataró
93 790 84 74 - fundacio@fundacioiluro.cat

6



Les entitats sol·licitants han de tenir una antiguitat mínima de 2 anys en el
desenvolupament de projectes socials.



Les entitats sol·licitants han de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions
tributàries (Hisenda i Seguretat Social) en el moment de sol·licitar l’ajut.



Només se seleccionarà UN projecte per entitat. Així, si una entitat presenta dos
projectes i els dos superen la puntuació mínima exigida, es prioritzarà únicament el
projecte amb major puntuació.

7. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
7.1

Presentació de sol·licituds

Per a optar als ajuts de la Fundació Iluro, s’haurà de presentar per correu electrònic a l’adreça
ilurosocial@fundacioiluro.cat, en el termini esmentat, una sol·licitud que estarà formada pels
següents elements:
I.

Formulari de sol·licitud i tècnic de projecte degudament emplenat, d’acord amb
l’Annex I d’aquesta convocatòria, signat pel Representant Legal de l’entitat:
Aquest formulari consta dels apartats següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

II.

Títol del projecte
Descripció de l’entitat
Descripció detallada del projecte
Objectius i resultats esperats
Impacte esperat i indicadors d’assoliment
Beneficiaris directes i indirectes
Planificació i calendari de desenvolupament de les accions
Recursos materials i humans previstos
Pressupost detallat del projecte incloent la quantitat sol·licitada
Col·laboracions, aliances i altres actors presents en el projecte

Pressupost del projecte, d’acord amb l’Annex II d’aquesta convocatòria.
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III.

Documentació relativa a l’entitat:
També caldrà adjuntar, en arxius adjunt al mateix correu electrònic, la següent
documentació actualitzada relativa a l’entitat:
Documentació obligatòria en tots els casos
●
●
●
●
●
●
●
●

Estatuts de l’entitat
CIF/NIF – Còpia del document d’identificació fiscal
Inscripció en el registre corresponent
Documentació relativa al representant legal de l’entitat que presenta la
sol·licitud: poders i DNI del representant legal
Memòria d’activitats de l’últim exercici
Comptes anuals de l’últim exercici tancat
Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions
amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social
Certificacions de qualitat i transparència

A més, es podrà aportar, si es desitja, com a Documentació opcional:
●

Premis i reconeixements

Una vegada realitzada l’avaluació dels projectes, als projectes seleccionats se’ls requerirà
també la següent documentació (no caldrà presentar-la doncs per a inscriure’s a la
convocatòria):
●
●

●

Logotip de l’entitat
Acord signat de la junta directiva, del patronat o de l’òrgan de govern de
l’entitat en què s’aprova la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de
la Fundació Iluro
Imatges del projecte o de l’entitat

No s’acceptarà en cap cas la presentació de documentació en format físic.

7.2

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 de desembre de 2019 i finalitzarà
el 31 de desembre de 2019. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini. L’hora de
tancament de sol·licituds serà les 15:00 del dia 31 de desembre.
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8. PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROJECTES
El procés de selecció seguirà un calendari format per dues etapes:

8.1

Recepció de candidatures i revisió dels criteris
eliminatoris

Un cop tancat el període de sol·licitud, l’equip tècnic de la Fundació revisarà les candidatures
presentades i n’exclourà aquelles que no compleixin els requisits de participació. Es validarà
la documentació presentada de les candidatures presentades i s’obrirà un període de 10 dies
hàbils per a esmenar documentació errònia o presentar-ne de complementària.

8.2

Selecció dels projectes beneficiaris dels ajuts

Des de la Fundació Iluro es convocarà i es delegarà a la Comissió Social de la Fundació
l’avaluació dels projectes seleccionats. Aquesta Comissió està conformada per:
●

2 membres del Patronat de la Fundació

●

Directora de la Fundació

●

1 Professional extern especialista en avaluació de projectes

Amb les candidatures admeses, es durà a terme el procés d’avaluació i puntuació de les
candidatures, d’acord amb els criteris de valoració explicats al següent apartat.
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9. CRITERIS DE VALORACIÓ
9.1

Criteris eliminatoris

Es consideren eliminats per a la valoració i posterior puntuació de les propostes aquells
projectes i entitats que incompleixin algun dels requisits esmentats a l’apartat 6 de les presents
bases (Requisits de Participació).
Per altra banda, si s’estima que el projecte presentat no s’adequa a cap dels col·lectius
prioritzats a l’apartat 3 (Línies i col·lectius a prioritzar), també es procedirà a descartar-lo.

9.2

Criteris puntuables

La selecció de projectes resultarà de la combinació de dues valoracions
complementàries:
●

Valoració de l’entitat (VP), amb una puntuació de 0 a 100, i que aportarà el 30% de
la valoració.

●

Valoració del projecte (VE), amb una puntuació de 0 a 100, i que aportarà el 70%
de la valoració.

Per a poder optar als ajuts de la Fundació, el projecte i entitat haurà de sumar un mínim de
50 punts en cadascun dels apartats.
Els ajuts s’atorgaran, fins a esgotar disponibilitat pressupostària, als projectes de major a
menor puntuació a partir de la suma ponderada de les dues valoracions:

Puntuació Final = (VP x 0,70) + (VE x 0,30)
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Els criteris que seran valorats de forma positiva per a cada aspecte seran els següents:
1 - Valoració de l’entitat
30% de la valoració de la proposta – Màxim 100 punts
1

Criteri institucional i
de transparència

Es valoraran favorablement els aspectes relacionats amb registres,
transparència, qualitat reconeguda i eines per auditar-se de
l’entitat sol·licitant.

2

Capacitat i
solvència
econòmica

Es valorarà positivament un pressupost solvent i un exercici positiu
en els darrers anys, així com el grau de diversificació dels
ingressos en els anys anteriors a la convocatòria actual.

3

Territori, xarxa i
aliances de l’entitat

Es valorarà la quantitat i qualitat de les aliances en el territori per
al desenvolupament de les accions, en especial a la ciutat de
Mataró i al Maresme.

4

Capacitat de gestió
i organització

Es tindran en compte aspectes com l’organigrama de l’entitat, la
presència d’un pla de voluntariat, el volum de beneficiaris que
atén i l’experiència en projectes similars.

Valoració del projecte – PROJECTES D’INTERÈS SOCIAL
70% de la valoració de la proposta – Màxim 100 punts
Qualitat de la
proposta i orientació
a beneficiaris

Es tindrà en compte el rigor de la proposta presentada, el
col·lectiu a qui s’adreça, el número i tipus de beneficiaris en què
impactarà i la metodologia utilitzada.

2

Impacte Social

Es valorarà molt positivament la identificació dels impactes que
genera l’acció o projecte, en termes de millora de la qualitat de
vida de les persones. Seran valorats la identificació i
quantificació dels indicadors que permetin validar aquests
impactes.

3

Innovació i
transformació

Es prioritzaran projectes que aportin un component innovador i
de transformació en les polítiques tradicionals d’atenció a les
persones.

Coherència
pressupostària

Es prioritzaran projectes amb un pressupost ajustat als indicadors
presentats i racionalitzats d’acord amb la necessitat de recursos
materials i humans. Es valorarà positivament el cofinançament
amb fons propis per part de l’entitat i/o amb tercers.

1

4
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Així, el procediment de concessió d’ajuts seguirà les següents passes:

2-10 / 01/ 2020

Revisió de les
candidatures
d’acord amb els
criteris
eliminatoris.
Confecció de la
llista definitiva
de projectes
admesos a
avaluar.

13-24 / 01 /2020

27 - 31 / 01 / 2020

Avaluació i
puntuació dels
projectes.
Suma
ponderada
d’ambdues
puntuacions i
obtenció de la
puntuació final.

03 -05 / 02 / 2020

Confecció del
llistat de
puntuacions dels
projectes
subvencionables.

Assignació ajuts
econòmics en
funció de la
puntuació
obtinguda i fins a
esgotar
disponibilitat
pressupostària.

Presentació i
aprovació al
Patronat de la
Fundació de les
propostes de
subvenció.
Publicació dels
ajuts concedits
al web de
l’entitat.

1 - Valoració de l’entitat d’acord amb els criteris determinats:




Puntuació entre 0 i 100
Necessari una puntuació de 50 per a optar a ajuts
Aportació 30% a la valoració final

2 - Valoració del projecte d’acord amb els criteris determinats:




Puntuació entre 0 i 100
Necessari una puntuació de 50 per a optar a ajuts
Aportació 70% a la valoració final
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10.

AJUTS ALS PROJECTES
10.1 Publicació dels projectes seleccionats

Durant la primera setmana de febrer de 2020 la Fundació Iluro publicarà a la seva pàgina
web el llistat de projectes seleccionats així com la quantitat econòmica concedida.
Tanmateix, es remetrà una comunicació electrònica a les entitats beneficiàries tot confirmant
la concessió de l’ajut, juntament amb la documentació a formalitzar per a la transferència dels
ajuts, que es vehicularà a través d’un Conveni de Col·laboració amb una durada equivalent
al període d’execució de l’acció subvencionada (entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020).
En cas que l’entitat beneficiària renunciï a l’ajut concedit, aquesta haurà de fer arribar un
document escrit i signat pel representant legal de l’entitat en el que es comunica formalment
aquesta renúncia.
En aquest cas, el beneficiari de l’ajut equivalent serà el següent projecte puntuat i que no hagi
rebut ajut, sempre que superi la mínima puntuació exigida per a ser beneficiaris de l’ajut (5
sobre 10).

10.2 Termini i forma de pagament dels ajuts
Els ajuts de la convocatòria per a projectes d’interès social de la Fundació Iluro per a 2020
s’abonaran en dos terminis, seguint el següent procediment:
●

Primer abonament, en el termini de 10 dies un cop signat el conveni de col·laboració,
corresponent al 80% de l’ajut concedit

●

Segon i darrer abonament, corresponent al 20% final de l’ajut concedit, que s’abonarà
una vegada presentada la justificació tècnica i econòmica i hagi estat revisada pels
equips de la Fundació. Una vegada validat i comunicat el procediment de justificació,
la quantitat restant serà abonada en el termini de 10 dies.
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11.

SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS

Quan l’entitat beneficiària dels ajuts de la Fundació Iluro accepta l’ajut, es compromet a lliurar
una memòria final en els 30 dies previs a la finalització del Conveni de Col·laboració amb
la Fundació. Aquesta memòria constarà com a mínim dels següents apartats:
●

Justificació tècnica:
o

Breu descripció del projecte desenvolupat.

o

Accions desenvolupades (número, durada, persones impactades, personal
implicat, voluntariat participant...).

●

o

Resultats obtinguts.

o

Impactes generats.

Justificació econòmica:
o

Despesa total executada.

o

Desglossament de la despesa imputada a la subvenció concedida i justificants
de la despesa justificada.

La presentació d’aquesta memòria és el requisit imprescindible per a alliberar el 20% de l’ajut
a abonar en el segon termini. Com ja s’ha comentat, aquesta quantitat s’abonarà en acabar
la comprovació de les dades consignades a la memòria justificativa.
Tanmateix, en el decurs de la col·laboració entre l’entitat beneficiària i la Fundació, aquesta
dissenyarà i executarà accions de seguiment del projecte, podent-se establir reunions de
coordinació per a corregir possibles desviacions.
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