
BASES PER AL CONCURS DE LA CUP DELTEBRE:
“RETORNEM ELS DINERS AL POBLE”

Primera. Objecte

Aquest concurs és una iniciativa de la CUP Deltebre que pretén tornar els ingressos 
provinents dels plens municipals de l'any 2017 a la població, reconèixer i premiar la 
millor iniciativa social, solidària, cultural i de lluita del curs 2017-2018.

Segona - Procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels diners objecte de regulació en aquestes bases és
el procediment de concurrència pública i es regeix pels principis de publicitat, 
transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i 
eficiència.

Tercera. Destinataris

Els destinataris d’aquests diners són les entitats, associacions, col·lectius i/o 
plataformes sense ànims de lucre que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o 
iniciatives d’àmbit social i/o solidari, cultural o de lluita enfocats al municipi de Deltebre 
el curs 2017-2018. Els destinataris han de tenir caràcter integrador i apartidista.

No es poden presentar en aquesta convocatòria associacions, entitats o col·lectius que 
no treballin des de la igualtat.

No es poden presentar en aquesta convocatòria les associacions, entitats o col·lectius 
que l’edició anterior d’aquest concurs hagin obtingut el premi.

Totes i cadascuna dels col·lectius, associacions, entitats i plataformes han de respectar 
el dret de les persones i els animals.

Quarta. Sol·licituds

La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar, presencialment, 
els dilluns 5, 12 i 19 de març de 18h a 20h, al Centre Social Autogestionat «Lo Maset» 
(C/ Estació, 45 de Deltebre), o bé, telemàticament, entre 5 al 19 de març (ambdós 
inclosos) al correu electrònic deltebre@cup.cat.

Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria de les bases, 
hauran de presentar la següent documentació:

1. Formulari de sol·licitud (nom de l'entitat, fotocòpia CIF, domicili social, nom 
persona de contacte, telèfon i e-mail)

2. Carta de presentació del projecte (màxim 1 foli)

3. Breu història de l'entitat (màxim 1 foli)

4. Descripció del projecte (màxim 6 folis)

5. Pressupost del projecte (màxim un foli)



Un cop rebuda la sol·licitud de participació, la CUP Deltebre podrà sol·licitar a les 
entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar 
el projecte de forma adient per a la seva resolució.

Cada entitat podrà presentar un únic projecte.

La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases.

Cinquena. Termini de presentació

Les sol·licituds s'hauran de presentar com a màxim el dia 19 de març de 2018 a les 
23:59h.

Sisena. Dotació econòmica del premi

La dotació total d'aquest premi serà per col·laborar en el finançament i 
desenvolupament del projecte premiat segons el procés participatiu de la de Deltebre.

Aquest premi té una dotació total de 1.368 €.

Setena. Valoració dels projectes

La valoració ha de tenir en compte els següents criteris:

- Que impulsin el suport social, el desenvolupament educacional, esportiu i cultural 
de les persones desfavorides.

- Que tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions 
socials al municipi.

- Que rebin una menor ajuda econòmica d'altres entitats.

- Que tinguin un component d'innovació.

- L’abast del projecte a de ser ampli per a la població de Deltebre

Els projectes es valoraran en dues fases:

1a - Procés de selecció: Un jurat format de gent del poble de diferents àmbits (esport, 
medi ambient, cultura, ensenyament, protecció dels animals i col·lectius de dones) 
decidirà tres projectes finalistes. El criteri de decisió queda definit en aquest punt setè 
de les bases

2a - Procés participatiu de concessió: Els tres projectes finalistes seran votats per la gent 
de Deltebre seguint el procediment i dates detallades al punt novè d'aquestes bases

Vuitena. Procés de selecció

L'assemblea de la CUP Deltebre comprovarà la validesa de la documentació i el 
contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances es requerirà els participants 
per tal que en facin les esmenes oportunes del dia 20 al 27 de març de 2018.

Els projectes es presentaran en un acte públic el dia 7 d’abril.



El jurat valorarà individualment els projectes del 7 al 14 d’abril. El dia 15 d’abril es farà 
la posada en comú i elecció dels tres projectes seleccionats per al procés de 
participatiu.

Novena. Procés participatiu de concessió

Es podran consultar a partir del dia 16 d’abril de 2018 a la web 
deltebre.cup.cat/documents, al facebook CUP Deltebre i presencialment al Centre Social
Autogestionat «Lo Maset» (C/Estació, 45 de Deltebre) els dilluns i dijous de 18h a 20h i 
els dies i punts on es realitzarà la votació.

Podran votar totes aquelles persones majors de 16 anys que resideixin a Deltebre.

La votació es realitzarà de manera presencial i s’iniciarà el dia 16 d’abril de 2018 fins el 
21 de maig de 2018 (ambdós inclosos):

a) al mercat municipal:

· 19, 26 d’abril i 3, 10, 17 de maig.

b) al CSA “Lo Maset”:

· 16, 19, 23, 26 , 30 d’abril i 3, 7, 10, 14, 17 i 21 de maig de 18h a 20h

c) Festes de la Segregació:

·19 i 20 de maig de 17h a 20h

d) al Mercat de Jesús i Maria:

· 13 de maig  de 10h a 13h

L’Acte públic de l'obertura de l'urna serà el dia 25 de maig a les 21:30h a la sala de 
l’antiga biblioteca, on es realitzarà el recompte dels vots i l’entrega dels diners en acte 
públic al projecte guanyador.

Desena- Règim Jurídic Aplicable.

En tot allò no previst en aquestes bases, serà d’aplicació la normativa general 
d’atorgament de subvencions.


