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1. Finalitat de la convocatòria 
La Fundació Pinnae, amb especial sensibilitat i prioritat per atendre les necessitats socials de la 
nostra societat, presenta una nova edició de la convocatòria de projectes per l’impuls social del 
territori. 

L’objectiu de la convocatòria és oferir suport a aquelles entitats que treballen a la Vegueria 
Penedès per fer front a les principals mancances del teixit social més vulnerable de la nostra 
societat. Concretament, s’adreça a projectes que desenvolupen les entitats integrades a la seva 
comunitat, que col·laboren i es complementen per donar resposta als reptes socials del territori. 

2. Qui s’hi pot presentar 

La convocatòria s’adreça a projectes d’intervenció social desenvolupats en qualsevol de les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, liderats per organitzacions de 
l’economia social, incloent entitats privades no lucratives. 

Les organitzacions que hagin estat seleccionades en edicions anteriors de la convocatòria es poden 
tornar a presentar sempre i quan el projecte presentat sigui diferent al que es va desenvolupar amb 
el suport de la Fundació Pinnae. 

En aquesta convocatòria es limitarà la presentació d'un projecte per entitat. 

3. Àmbit dels projectes 

Els projectes que es poden presentar han de tenir com a objectiu la intervenció social. En aquest 
sentit, la convocatòria s’adreça prioritàriament a l’atenció de: 

 Persones en situació de pobresa o en risc o situació d’exclusió social (infants i 
famílies, joves, persones sense llar, persones migrants o refugiades, etc.) 

 Persones en situació de malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental 

 Persones grans (atenció residencial, soledat no volguda, situació de dependència, etc.) 

 Persones amb necessitats socio-educatives (educació no formal, projectes de 
sensibilització i prevenció, projectes educatius, etc.) 

 
La convocatòria també preveu que es puguin presentar projectes per a la millora de 
l’accessibilitat, així com projectes culturals i artístics que tinguin un clar objectiu d’impactar 
socialment. 
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4. Aportació de la Fundació Pinnae 

4.1 Quantia de les ajudes 

La present convocatòria compta amb una dotació total de 200.000 euros. L’aportació màxima de la 
Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes que finalment esdevinguin guanyadors s’ha previst 
en 25.000€. Aquesta aportació no podrà representar més del 80% del cost total del projecte, 
ni podrà ser inferior al 50% del cost total del mateix. El fet que les propostes siguin d’un import 
menor permetrà donar cobertura a un major nombre de projectes. 

4.2 Despeses subvencionables 

Els conceptes que es poden finançar amb l’aportació econòmica de la Fundació Pinnae són els 
següents: 

 Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries 

 Adequació o millora d’infraestructures 

 Adquisició o lloguer d’equipaments o material per a les activitats 

 Honoraris de professionals 

 Desplaçaments de les persones destinatàries 

 Promoció del projecte (publicitat, difusió...) 

En el cas que se sol·liciti un import per a l’adquisició o lloguer d’equipament, material (no fungible) 
per a les activitats o l’adequació o millora d’infraestructures, cal disposar de pressupost o factura 
proforma i adjuntar-lo a la sol·licitud. En el cas de projectes d’adequació o millora d’infraestructures 
cal explicar el pla de treball amb les persones beneficiàries que es desenvoluparà una vegada 
acabada l’obra. 

L’aportació de Fundació Pinnae no podrà destinar-ne, en cap cas, al pagament de deutes, 
amortitzacions o finançament de circulant. 

Les despeses subvencionables han d’estar dins del període d’execució del projecte. 
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5. Període d’execució dels projectes: 

El projecte presentat s’ha de desenvolupar des del setembre de 2019 i per un període màxim de 
12 mesos d’execució, durant la vigència del conveni signat amb Fundació Pinnae i d’acord amb els 
termes previstos en el mateix. 

6. Requisits per participar 

6.1 Requisits de les entitats sol·licitants 

Poden esdevenir-ne candidates les entitats que compleixin els següents requisits: 

 Organitzacions de naturalesa jurídica privada sense ànim de lucre (incloent Centres 
Especials de Treball d’Iniciativa Social i Empreses d’Inserció) i estar inscrites al registre 
corresponent. 

 Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals. 

 Desenvolupar activitats a qualsevol de les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix 
Penedès i el Garraf. 

 Tenir experiència en la intervenció directa en almenys un projecte amb els col·lectius del 
projecte que presenten en aquesta convocatòria. 

 Treballar en xarxa amb agents públics i/o privats del mateix territori. 

6.2 Requisits de les sol·licituds 

En tots els casos, per tal que una sol·licitud sigui valorada, caldrà que compleixi els requisits 
següents: 

 Respondre als objectius de la convocatòria. 

 Plantejar projectes d’intervenció social desenvolupats a la Vegueria Penedès (Alt Penedès, 
Anoia, Baix Penedès i Garraf). 

 Demostrar una adequada capacitat tècnica i econòmica per desenvolupar el projecte. 

 Justificar de forma objectiva i adequada les necessitats a les quals respon el projecte. 

 Justificar el treball coordinat amb el territori, demostrant en el desenvolupament del projecte 
que es tenen en compte aquells recursos públics i/o privats necessaris per mirar d’articular 
un treball en xarxa efectiu. 

 Disposar d’un pla de difusió on s’inclogui la col·laboració de la Fundació Pinnae. 
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7. Criteris de valoració

En totes les sol·licituds que compleixin els criteris previstos a l’apartat anterior, es valorarà 
favorablement: 

 Demostrar l’experiència de l’entitat en projectes previs similars amb resultats
satisfactoris.

 Incorporar mesures de rendició de comptes i de transparència.

 Justificar la necessitat de la intervenció per la situació de les persones destinatàries del
projecte.

 Presentar un pla de treball coherent pel que fa a objectius, activitats i resultats.

 Argumentar l’adequació dels recursos humans i materials per a l’execució eficaç i
eficient del projecte.

 Fomentar la implicació i participació activa de les persones destinatàries en les diverses
fases del projecte (disseny, execució, avaluació).

 Treballar amb la comunitat i amb les xarxes de suport en l’entorn de les persones
destinatàries.

 Treballar en xarxa contemplant una col·laboració efectiva amb recursos públics i privats
del territori amb l’objectiu d’oferir una resposta integral.

 Preveure la participació de voluntariat en el desenvolupament del projecte.

 Preveure el seguiment i l’avaluació del projecte, mitjançant dades qualitatives i/o
quantitatives.

 Incloure un pla de sostenibilitat tècnica i econòmica del projecte.

 Comptar amb un pla de difusió i concretar els canals mitjançant els quals es preveu fer
difusió del projecte (mitjans, temporització, missatge, etc.).

 Incorporar pràctiques innovadores per a millorar l’impacte en el territori.

8. Presentació de les sol·licituds

8.1 Documentació 

Les entitats sol·licitants, hauran d’aportar la següent documentació obligatòria: 

 El formulari de sol·licitud totalment complimentat.

 Acord signat de la junta directiva, del patronat, de l’òrgan de govern de l’entitat o en el seu 
defecte el representant legal de l’entitat en què s’aprova la presentació de la sol·licitud a la 
convocatòria. El web disposa d'un model d'acord descarregable, tot i que es pot fer servir un 
altre model sempre que inclogui el nom del projecte presentat, la convocatòria de projectes 
2019 de Pinnae, la data correcta, la firma i el segell.
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 En el cas que el projecte requereixi la compra o el lloguer d’equipaments i/o material
inventariable, cal presentar el pressupost o la factura proforma.

Només s’atendran les propostes que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases, 
la interpretació dels quals es reserva a Fundació Pinnae. 

Presentar-se a la convocatòria pressuposa l’acceptació de les seves bases. 

8.2. Format i lloc de presentació de les sol·licituds 

La documentació de la sol·licitud s’haurà de lliurar en format *.pdf a través de l’apartat 
“Presentació de projectes” del web www.pinnae.cat/convocatories. 

8.3. Termini de presentació 

La documentació obligatòria s’haurà de lliurar en el termini establert entre el 30/04/2019 i el 
21/05/2019 (ambdós inclosos). En cap cas s’atendran projectes en que la documentació obligatòria 
s’aporti fora d’aquestes dates. 

9. Procés d’avaluació

La valoració dels projectes es realitzarà per una entitat externa a Fundació Pinnae amb experts 
avaluadors que seguiran amb rigor, transparència i objectivitat els criteris de valoració de les 
sol·licituds delimitats en aquestes bases, i que s’ajusten al Codi Ètic vigent a la Fundació Pinnae. 

En alguns casos, el procés de valoració pot requerir la sol·licitud de documentació complementària 
vinculada a l’entitat o al projecte presentat. 

Aquesta valoració serà presentada al Patronat de la Fundació Pinnae, que actuarà com a Jurat i 
atorgarà els ajuts corresponents sol·licitats per les entitats. 

10. Resolució de la convocatòria

L’adjudicació i resolució final dels projectes guanyadors per part del Patronat de la Fundació 
Pinnae es farà pública durant la segona quinzena de juliol i es comunicarà de forma 
individualitzada a cadascuna de les entitats escollides, en un termini màxim d’una setmana a la data 
de la resolució. Aquesta resolució podrà ser consultada al web www.pinnae.cat/convocatories 

La resolució de la convocatòria serà irrevocable i inapel·lable. 
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11. Conveni de col·laboració 

Tots els projectes guanyadors formalitzaran la col·laboració entre l’entitat i Fundació Pinnae a través 
d’un conveni de col·laboració on s’establiran els drets i deures d’ambdues parts. Es preveu la 
signatura d’aquests convenis a partir del mes de Setembre de 2019. En cap cas es podran 
formalitzar convenis amb data posterior a 31/12/2019. 

12. Seguiment i justificació 

En la implementació dels projectes guanyadors hi haurà un seguiment econòmic, tècnic i de 
difusió. Aquest seguiment serà realitzat des de la Fundació Pinnae i en qualsevol moment durant o 
després de l’execució del projecte podrà demanar a l’entitat receptora l’aportació de tota la 
documentació i informació que consideri necessària per a validar el correcte desenvolupament del 
projecte guanyador, en els termes previstos en el conveni de col·laboració.  

L’entitat receptora es compromet a facilitar la documentació o informació requerida per al seguiment 
econòmic, tècnic i de la difusió del projecte. En aquest sentit, es sol·licitarà informació gràfica, 
fotografies i tots els materials de difusió previstos en la proposta. 

En el cas d’incompliment dels acords establerts en el conveni de col·laboració o de no realització de 
les activitats previstes en el formulari aprovat sense l’acceptació expressa dels representants de 
Fundació Pinnae, les entitats guanyadores es comprometen a reintegrar la quantitat rebuda. 

13. Protecció de dades 

La relació de les entitats amb la Fundació Pinnae, en matèria de protecció de dades, quedarà 
sotmesa a la normativa desenvolupada per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i pel Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) del Parlament Europeu i del Consell. 

Les organitzacions receptores es comprometen a complir amb la legislació pertinent en funció del 
projecte, sector i col·lectiu destinatari. En el cas de tracte amb menors estarà present la Llei 
26/2015, del 28 de juliol, de protecció a la infància i adolescència. 

 




