Enfortim el teixit social

Acció de Babord per a l'estímul d'activitats de caràcter social a Vilassar de Mar
L'associació Babord (NIF G66527623) inicia una acció per donar suport a entitats i col·lectius
perquè puguin dur a terme activitats de caràcter social dirigides a la població de Vilassar de Mar.
El codi ètic de Babord (https://babord.cat/web/nostra-associacio/codi-etic) a l'apartat 2.13 recull
que “els recursos públics que les administracions posin al seu servei [de les persones regidores] no
seran utilitzats per a fins privats i particulars”. A més, l'apartat 3.6 estableix que " Babord farà un
ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i
finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes)".
L'Assemblea de Babord va aprovar que les retribucions que es reben en concepte de dietes per
l'assistència als plens es destinin al funcionament de l'associació i al suport d'entitats i col·lectius
que desenvolupen activitats de caràcter social a Vilassar de Mar. De fet, tal i com vam explicar al
ple del 23 de juliol de 2015, Babord va defensar una política de contenció de la despesa amb una
retribució mensual de 250€ per a les regidores de l'oposició. La retribució aprovada pel govern va
ser de 400€ per ple ordinari i 125€ per ple extraordinari. Com Babord no podia renunciar a
aquestes dietes, vam anunciar que destinaríem l'increment de retribució a projectes amb finalitats
socials.
Donada la nostra voluntat de col·laborar amb les entitats i col·lectius que treballen a Vilassar de
Mar, Babord inicia una acció denominada “Retorn Social” que posa a disposició d'aquestes entitats
un suport econòmic per a projectes vius per un valor total de 3000 €.
A Babord pensem que l'ús dels diners públics s'ha de fer d'acord amb uns criteris objectius i
mitjançant un procediment transparent; per això obrim aquesta acció de suport amb les següents

BASES
Quantia destinada als projectes
L'import màxim serà de 1000 € per projecte. L'import total destinat a aquesta acció de suport a
entitats serà de 3000.- €

Sol·licitants
Podran sol·licitar aquest suport les entitats i col·lectius sense finalitat lucrativa que duguin a terme
activitats de caràcter social adreçades a la gent de Vilassar de Mar.

Sol·licituds
Les sol·licituds hauran d'incloure:
• una breu descripció de l'activitat, projecte (objectiu, destinataris...)
• un pressupost orientatiu (màxim un full, no calen factures proforma o pressuposts de
proveïdors).
També caldrà, si Babord ho demana, fer una presentació oral del projecte en un acte públic
d'atorgament del suport als projectes (s'indica més avall).
Les sol·licituds s'enviaran per correu electrònic a l'adreça de Babord info@babord.cat abans del dia
26 de març de 2017 a les 14.00h.

Criteris de valoració i resolució de les sol·licituds
En la selecció es valorarà la trajectòria de l'entitat i el projecte o activitat presentat, i l'adequació de
la trajectòria i el projecte als valors defensats en l'ideari de Babord, entre d'altres:
• la defensa de la igualtat i inclusió,
• el suport als sectors més desafavorits econòmicament
• la defensa de l'espai públic, la mobilitat sostenible, la sobirania alimentària i la sostenibilitat
• el suport a experiències d'economia social i cooperativa
La selecció dels projectes es farà per un procediment mixt on intervindrà una comissió designada
per Babord i un procés participatiu.
La presentació d'aquestes accions de suport i la seva resolució es farà en un acte públic previst pels
dies 7, 8 o 9 d'abril de 2017 (es podria modificar la data en funció del nombre de projectes
presentats).

Obligacions de l'entitat receptora
L'entitat o col·lectiu receptor es compromet a utilitzar els diners per als fins descrits en la sol·licitud.
En les activitats finançades per aquesta acció, es farà constar aquest suport econòmic de Babord.
En l'execució de les activitats finançades es respectaran els principis d'igualtat i inclusió, sense cap
discriminació per raons de sexe, ideologia, origen, diversitat funcional, condició econòmica...

Pagament, seguiment i justificació de l'import rebut.
Una vegada s'hagi resolt la convocatòria i l'entitat o el col·lectiu hagi acceptat el suport econòmic,
Babord transferirà al compte bancari de l'entitat l'import de l'incentiu.
Babord acordarà amb les entitats receptores un procediment per al seguiment del projecte.
La justificació del projecte es podria fer en una reunió conjunta de cada entitat amb Babord o un
acte conjunt amb la participació de totes les entitats i col·lectius.
També caldrà presentar un breu resum final del projecte que s'incorporarà a l'arxiu de l'Associació
Babord.

Renuncia a la participació en aquesta acció
Si una entitat no pogués dur a terme les activitats previstes, ho haurà de comunicar a Babord i
justificar els motius. En funció de les circumstàncies, Babord podrà arribar a un acord amb l'entitat
o demanar la devolució total o parcial dels diners lliurats.
Vilassar de Mar, a 23 de febrer de 2017

