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Convocatòria d’ajuts a les entitats per oferir 
suport tècnic i assessorament personalitzat a 
projectes de participació interna per a l’any 2017 
(DOGC núm. 7343 de 4.4.2017) 
 
La Secretaria de Transparència i Govern Obert del 
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i 
Exterior i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya té oberta una convocatòria d'ajuts en 
espècie a les entitats per oferir suport tècnic i 
assessorament personalitzat a projectes de 
participació interna.  
 
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?  
Aquesta convocatòria té l’objectiu de millorar les 
capacitats dels equips directius de les entitats. 
L'objectiu final és la millora del nivell de qualitat 
democràtica i de l’impacte de les entitats en la 
societat. Les accions objecte d'ajut s'hauran 
de desenvolupar com a màxim fins el 30 de 
novembre del 2017.  
 
Com podem presentar les nostres sol·licituds? 
Les sol·licituds es poden presentar fins el 16 de 
maig. 
Trobareu tota la documentació AQUÍ. 
Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la 
documentació següent: 
a) Còpia del NIF de l'entitat, que únicament s'ha 

d'aportar en cas de no autoritzar a consultar les 
dades a altres administracions mitjançant el 
formulari de sol·licitud. 

b) Una còpia dels documents que acreditin les 
facultats atorgades a la persona representant de 
l'entitat, (nomenament, poder, etc.) i una còpia 
del seu DNI, que únicament s'ha d'aportar en 
cas de no autoritzar a consultar les dades a 
altres administracions mitjançant el formulari de 
sol·licitud. 

c) Descripció del projecte pel qual es demana l'ajut, 
i que contempla: 

 Dades identificadores de l'entitat 

 Resum del projecte de millora de 
participació 

 Objectius que es persegueixen amb el 
projecte 

 Antecedents, context i justificació del 
projecte, satisfacció de necessitats no 
cobertes 

 Relació de persones de l'entitat implicades 
en el projecte i la seva vinculació a l'entitat. 

 
Criteris de valoració de les sol·licituds  
Les sol·licituds es valoren fins a un màxim de 50 
punts d'acord amb els criteris següents, aplicats als 
projectes presentats:  
a) Grau de compromís per part de l'òrgan de 

govern de l'entitat en relació a la millora de la 
participació interna, reflectit en el projecte. (fins 
un màxim de 5 punts)  

b) Comptar entre els membres de l'entitat, a la data 
de presentació de la sol·licitud, amb una 
persona que hagi assistit, en modalitat 
presencial i/o virtual, amb qualificació d'Apte a 
alguna de les edicions del curs “Participació 
interna de les entitats” o el curs “La participació 
interna a les associacions: com fer un Pla de 
Participació” mitjançant el Programa d'Innovació 
i Qualitat Democràtica, impulsat per la 
Subdirecció de Qualitat Democràtica. Es 
valorarà amb 10 punts el fet que la persona de 
l'entitat que hagi assistit al curs pertanyi a l'equip 
directiu i amb 5 punts el fet que sigui integrant 
de l'entitat sense formar part de l'equip directiu.  

c) Voluntat de continuïtat en la millora de la gestió 
de la participació interna, iniciada en el curs 
esmentat a la base 12.2 b). (fins un màxim de 5 
punts)  

d) Àmbit d'actuació de l'entitat. Nombre de 
persones a les quals repercuteix l'impacte de 
l'activitat de l'entitat (nombre d'usuaris, de socis, 
beneficiaris, etc.), (fins un màxim de 10 punts)  

e) Trajectòria de l'entitat: arrelament al territori, 
relació amb el teixit associatiu de l'entorn i amb 
d'altres entitats del seu àmbit: nombre de xarxes 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7343/1602314.pdf
https://goo.gl/djwLrE
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EXI/A_Relacions_Institucionals/Documents/Ajut_Assesorament/N0031_A02_Descripcio_projecte.docx
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d'entitats a les quals pertany, nombre de 
projectes desenvolupats de forma compartida 
amb altres entitats, etc. (fins un màxim de 10 
punts)  

f) Situació de l'entitat. Descripció del moment en 
què es troba l'entitat en relació als seus 
objectius, la seva trajectòria, el seu creixement o 
altres factors que incideixen en la generació de 
noves necessitats (fins un màxim de 10 punts). 
 
 
RECORDEU QUE...  

 Aquesta subvenció contempla uns ajuts en 
espècie per a la prestació d'un servei 
personalitzat d'assessorament i suport tècnic a 
les entitats beneficiàries. 

 Aquesta subvenció és compatible amb altres 
subvencions, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents d'altres 
administracions o ens públics o privats 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix 
un servei integral de tramitació de subvencions. 
El servei inclou:  
  
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció 
2 - Seguiment del procés de la subvenció 
3 - Justificació de la subvenció 
 
Si hi esteu interessats, envieu un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 


