
 

Bases de la Convocatòria "Diners al carrer. Activem el retorn social” 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la 
col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona en la 2a 
convocatòria de “Diners al carrer. Activem el retorn social”. 
 
És una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que percep de l'Ajuntament, 
al tenir actualment representació al Ple amb dues regidores, a més d’una assessora i una 
representant a algunes de les empreses municipals. Aquesta iniciativa pretén donar 
col·laboracions econòmiques a entitats sense ànim de lucre que presentin projectes del seu 
àmbit d’actuació d’acord amb els criteris que es detallen a continuació: 
 
1. OBJECTE 
La CUP de Tarragona destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials 
de la ciutat. Aquests fons econòmics procedeixen del romanent de les retribucions als 
càrrecs electes i l’assessora des de l’inici de la legislatura, a més  de l’actual representant de 
la CUP a algunes empreses municipals, seguint el codi ètic i per decisió de l'Assemblea Local. 
 
L' Objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i 
projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, 
fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. 
 
2. QUINS PROJECTES HI PODEN OPTAR 
Poden beneficiar-se d’una col·laboració econòmica totes les entitats, associacions i 
organitzacions sense ànim de lucre, prioritàriament tarragonines o que tinguin incidència al 
Camp, que presentin un projecte amb finalitats solidàries, feministes, de solidaritat 
internacionalista, culturals, educatives, de suport a l’economia social, de lluita pels drets de 
les persones LGTBIQ, de cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social, de defensa 
del territori i/o foment dels Països Catalans i que compleixin amb els següents requisits: 
 

- El projecte s’haurà d’iniciar a partir del 20 DE NOVEMBRE DEL 2021. 
- L’import màxim de la col·laboració no superarà, en cap cas, els 500 euros. 
- Únicament es podrà presentar un projecte per entitat. Quedarà automàticament 

exclòs qualsevol projecte que impliqui repercussions negatives sobre els drets 
humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi ambient 
i en els drets d'animals. 

 
3. QUANTIA 
Pera la 2a Edició del Retorn Social, la CUP de Tarragona destina un total de 1000 €. 
La dotació econòmica global es divideix en  2 projectes amb dotació de 500 euros cadascun. 



4. CALENDARITZACIÓ 
La convocatòria i publicació de les bases es faran a les xarxes socials, WEB i als mitjans de 
comunicació. 
 
Calendari: 
 
• 13 d'octubre : publicació i difusió de les bases per participar de la 2a convocatòria de 
Diners al carrer. 

• 14 octubre - 4 novembre: període per presentar els projectes. 

• 5 novembre :acte públic on s'exposaran els projectes. 

• 6-17 novembre: avaluació i votació popular dels projectes presentats. 

• 18-19 novembre: publicació de la resolució. 
 
5. COM I QUAN ES PRESENTEN ELS PROJECTES? 
Els projectes s'han de presentar en format digital al correu : dinersalcarrer@gmail.com 
Aquests hauran de tenir una extensió màxima de 10 pàgines. Els projectes es poden 
presentar fins el dia 4 de novembre del 2021. 
 
6. APARTATS QUE HA D’INCLOURE EL PROJECTE 
El projecte haurà de contenir els següents apartats: 
 
A. Presentació de l’entitat i/o organització (dades generals, any de constitució, finalitats i 
tasques desenvolupades, resum de les tasques realitzades durant els últims anys…) 
*podran optar als ajuts qualsevol entitat, col·lectiu o organització amb fins socials. En 
qualsevol cas hauran de tenir el recolzament d’una entitat (amb NIF i compte corrent propi) 
que faci de paraigua del projecte. 
 
B. Presentació del projecte: 
 
-Justificació i/o objectius del projecte (anàlisi de la realitat, detecció de necessitats, què es 
vol aconseguir…) 
-Planificació i/o organització de l’activitat o projecte (metodologia, procediment a seguir, 
temporització, recursos…) 
-Pressupost (cost de les despeses previsibles, ingressos previstos i/o ajuts demanats) 
“Perquè es vol fer? Què es vol aconseguir? Quan es vol aconseguir? A qui s’adreça? On es 
farà? Com es farà? Quan es farà? Qui el farà? Amb què es farà?” 
 
C. Declaració de compromís de destinar la col·laboració sol·licitada al projecte presentat i 
executar el projecte abans de finalitzar el termini marcat. 
En tot cas, s’ha de tenir en compte que els projectes es valoraran segons els criteris detallats 
en les bases. I per tant, resulta convenient la justificació del compliment d’aquests criteris. 



7. COM ES VALORARAN ELS PROJECTES 
Un cop finalitzat el període de presentació dels projectes s’iniciarà el procés d’avaluació i 
votació popular d’aquests que s’efectuarà entre els dies 3 i 14 de novembre. 
Els projectes es valoraran en 2 fases: 
 
1.Una comissió escollida d’entre els i les membres de l’Assemblea Local de la CUP de 
Tarragona analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la 
documentació i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances requerirà a les 
entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del dia 
5 de novembre del 2021. 
Es tindrà en compte els següents criteris: 
 
• Que el projecte fomenti aspectes vinculats a com a mínim un dels àmbits següents: justícia 
social, ecologisme, feminisme, drets de les persones LGTBIQ, solidaritat internacionalista, 
llengua catalana i cultura popular, drets humans i la pau, creació o consolidació de xarxes 
ciutadanes, economia verda i solidària, participació social, dret a l'autodeterminació dels 
pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans. 

• Que el projecte incorpori la perspectiva de gènere. 

• Que l'entitat, i/o les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa 
a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, i/o en iniciatives de cultura popular del 
municipi. 
 
2.Els projectes escollits participaran en el procés participatiu que es farà a través del web de 
la CUP de Tarragona entre el 6 i el 17 de novembre del 2021. 
Cada persona que vulgui realitzar una votació podrà votar només una vegada fins a 3 
projectes. 
Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les 
votacions serà l'Assemblea Local de la CUP de Tarragona qui emeti la valoració final. 
 
8. RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS 
 
Un cop valorats els projectes d’acord amb els criteris d’avaluació exposats, el 18 i 19 de 
novembre del 2021 es publicaran els resultats i la col·laboració econòmica que rebran les 
entitats beneficiàries. 
Posteriorment es comunicarà la resolució a través del web de la CUP de Tarragona i 
mitjançant nota de premsa a mitjans. En tot cas, la CUP es posarà en contacte amb les 
entitats beneficiàries. 
Les entitats rebran en un únic pagament a través de transferència bancària la col·laboració 
econòmica (dins un termini d'una setmana posteriors a la resolució). 
Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre la CUP de Tarragona i els sol·licitants 
conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte. 
 
9. SEGUIMENT DEL PROJECTE 
 
Una vegada concedida la col·laboració econòmica les entitats hauran d’informar a la CUP de 
l’inici, el desenvolupament i els resultats del projecte. I una vegada finalitzat el projecte 
hauran de presentar una memòria de l’activitat amb detall i justificació de les despeses. En 
tot cas, les entitats es comprometen a difondre la iniciativa “Diners al carrer” en el marc de 



l’execució del seus projectes. En qualsevol moment la CUP pot demanar als beneficiaris 
informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes. 
 
 
10. RESPONSABILITATS 
 
La CUP de Tarragona no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del beneficiari ni pels 
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització dels projectes 
que hagin percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que pugui ocasionar a 
tercers. 
 
11. RENÚNCIA 
 
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera 
que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar 
a la CUP de Tarragona, per tal que l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre 
de vots. 


