
  

  

ANNEX 1 (ACCIÓ SOCIAL) 
 

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 

 
 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi de la 
convocatòria (BDNS) 

      

Regidoria/Servei BENESTAR SOCIAL 

 

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili         CIF/NIF       

Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

      Càrrec       

Telèfon        Fax       

Correu electrònic        

 
 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS O PROJECTES AMB DETALL DELS PARTICIPANTS 
 

 

      

 

4 . OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR  

 

      

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

5. CRITERIS  A VALORAR : Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 

70 punts 
 
(Explicar detalladament aquells conceptes objectius valorables segons la convocatòria. 
Només es puntuaran aquells criteris que estiguin ben especificats) 

 

 
1. Identificació de la necessitat i impacte social de l’activitat: fins a 

un màxim de 10 punts. 
 

       

 

2. Formulació, concreció, coherència dels objectius i les 
accions/activitats, i definició el pla de treball coherent amb els 

objectius i activitats plantejades: fins a un màxim de 15 punts.  
 

      

 
3. Capacitat de l’entitat per desenvolupar l’activitat: experiència 

en projectes de naturalesa similar, adequació del pressupost a 

l’activitat presentada, previsió de mecanismes d’ajust 
pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la 

gestió: fins a un màxim de 15 punts.  
 

      

 
4. Impacte territorial de l’activitat en relació amb els beneficiaris o 

beneficiàries: fins a un màxim de 10 punts.  
 

      

 

5. L’activitat desenvolupa actuacions complementàries amb els 
objectius de la Gerència de Serveis de Benestar Social: fins a un 

màxim de 20 punts. 
 

      

 

 

 
 

 



  

  

6. CRITERIS  A VALORAR : Criteris específics: es valorarà fins a un màxim 

de 30 punts per a cadascuna de les temàtiques 
(Explicar detalladament aquells conceptes objectius valorables segons la convocatòria. 
Només es puntuaran aquells criteris que estiguin ben especificats) 

 
 

       Inclusió social: fomentar les accions dirigides a la prevenció, 
detecció i atenció de persones en situació d'exclusió social, a través 
d'activitats que promoguin l'autonomia personal, que incorporin la 

participació, l'acció comunitària i elements d'innovació.  
a) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o 

sensibilització de la ciutadania: fins a un màxim de 10 punts.  
b) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim 

de 5 punts.  
c) L’activitat  forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un 
màxim de 5 punts.  

d) L’activitat incorpora l’acció comunitària: fins a un màxim de 10 
punts. 

 
 

                                                                 

                                                                 

                                                                  

 

 
      Infància i adolescència en situació de risc social i les seves 
famílies: foment de les accions adreçades a la prevenció, la detecció i la 

disminució de situacions de risc social, que incloguin la participació i la 
capacitació dels infants, els adolescents i les famílies.  

a) L’activitat preveu mesures per a la disminució de les situacions de 
risc social d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant 
actuacions de prevenció, detecció i atenció: fins a un màxim de 10 

punts.  
b) L’activitat promou la capacitació de competències parentals i/o el 

reforç de les xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 
punts.  
c) L’activitat  forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un 

màxim de 5 punts.  
d) L’activitat incorpora elements d’innovació: fins a un màxim de 10 

punts 
 
 

                                                                 

                                                                 

                                                                  

 



  

  

 

 
 
      Addiccions: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció 

social en persones amb consum problemàtic de drogues o ús problemàtic de 
pantalles i les seves famílies.  

a) El projecte estableix les actuacions preventives i d’intervenció en 
adolescents, joves o adults i les seves famílies: fins un màxim de 10 
punts. 

b) L’activitat incorpora metodologies i/o elements d’innovació: fins a un 
màxim de 5 punts  

c) L’activitat estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint 
els riscos associats al consum de drogues i/o ús problemàtic de 

pantalles fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins un màxim de 
10 punts.  
d) L’activitat fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa 

comunitària: fins a un màxim de 5 punts. 
 

 
                                                                 

                                                                  

                                                                  

 
 

      Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets 
i deures, la igualtat, la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena 
integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental contemplant les especificitats de la població i 
de la comunitat.  

a) L’activitat  és innovadora i/o contempla el foment de drets i deures, 
la capacitació per a la presa de decisions, la participació social: fins a 
un màxim de 10 punts. 

b) L’activitat promou la lluita contra l’estigma, la participació activa i 
empoderament dels afectats, i programes de suport a les famílies: fins 

a un màxim de 5 punts.  
c) L’activitat promou un model d’atenció comunitària, centrat en les 

necessitats de les persones i adequant les actuacions en els seus 
entorns naturals per millorar la recuperació i la inclusió social : fins a un 
màxim de 5 punts.  

d) L’activitat  forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un 
màxim de 5 punts.  

e) L’activitat incorpora la participació de personal voluntari com a 
complement dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.  
 

 
                                                                 



  

  

                                                                 

                                                                  

 

 
       Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la 
qualitat de vida i la prevenció del maltractament de les persones grans que 

viuen a casa seva, tenint en compte la diversitat existent en aquest grup de 
població.  

a) L’activitat  presenta accions innovadores i/o de promoció de 
l’autonomia personal, atenció centrada en la persona i participació 
social de les persones grans: fins a un màxim de 10 punts.  

b) L’activitat preveu accions de foment de les relacions 
intergeneracionals: fins a un màxim de 5 punts.  

c) L’activitat forma part d’un pla local, taula o xarxa: fins a un màxim 
de 5 punts.  
d) L’activitat inclou la participació de personal voluntari com a 

complement dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.  
e) L’activitat presenta accions orientades a prevenir i sensibilitzar els 

maltractaments a les persones grans i/o accions de sensibilització per 
reconèixer situacions de soledat no volguda: fins a un màxim de 5 
punts.  

 
 

                                                                 

                                                                 

                                                                  

 
 

      Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a persones 
cuidadores no professionals de persones amb vulnerabilitat o dependència 

que millorin la seva qualitat de vida i les relacions socials.  
a) L’activitat preveu la disminució de l’aïllament social i la solitud 
mitjançant la promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 10 

punts. 
b) L’activitat  inclou la incorporació de la innovació per afavorir la vida 

quotidiana de la persona cuidadora: fins a un màxim de 5 punts.  
c) L’activitat presenta accions de suport per a la gestió d’emocions i 
apoderament de les persones cuidadores: fins a un màxim de 5 punts.  

d) L’activitat  forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un 
màxim de 5 punts.  

e) L’activitat inclou la participació de personal voluntari com a 
complement dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.  
 

 
                                                                 



  

  

                                                                 

                                                                  

 

      Igualtat i LGTBI: incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de 
l’equitat, la lluita contra les violències masclistes, el foment de l’apoderament 

de les dones i la sensibilització en matèria LGTBI  
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies 

estratègiques de l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 10 
punts.  
b) L’activitat proposa accions o metodologia innovadora: fins a un 

màxim de 4 punts.  
c) L’activitat permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi 

de la realitat social incloent la interseccionalitat: fins a un màxim de 3 
punts.  
d) L’activitat preveu la interacció de diferents eixos de desigualtat, la 

interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un 
màxim de 5 punts.  

e) L’activitat impulsa accions que directament contribueixin a prevenir i 
sensibilitzar sobre la necessitat de combatre i erradicar les violències 
masclistes: fins a un màxim de 5 punts.  

f) El projecte promou el treball en xarxa, les accions de transformació 
social i/o té capacitat multiplicadora: fins a un màxim de 3 punts.  

 
 

                                                                 

                                                                 

                                                                  

 

 
      Convivència, diversitat i igualtat de tracte i no discriminació: 

promoure la convivència veïnal i la cultura del diàleg a partir d’actuacions 
educatives i de sensibilització. Impulsar i facilitar el reconeixement i respecte 
a la diversitat, la no discriminació i la igualtat de tracte per raons d’origen i 

creences o diversitat religiosa.  
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies 

estratègiques de l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 10 
punts.  
b) L’activitat afavoreix el treball en xarxa per l’educació i sensibilització 

envers la convivència, el reconeixement de la diversitat, la igualtat de 
tracte i no discriminació i la cultura del diàleg: fins a un màxim de 5 

punts. 
c) L’activitat desenvolupa protocols i/o guies d’organització del Respir 
(distribució de l’oferta, atorgament de beques, gestió de temes 

sanitaris,..): fins a un màxim de 5 punts.  
d) L’activitat  preveu la innovació i/o el treball en xarxa amb els 



  

  

recursos de l’entorn per afavorir la inclusió social, la promoció de 

l’autonomia i el gaudi de les persones usuàries del servei: fins a un 
màxim de 10 punts  

 
                                                                 

                                                                 

                                                                  

 

En Cardona, a       de/d’       de       

                                                                                             

                                                                 

 

 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   


