IMPULSA PALMA 2016

BASES CONCURS 

#ImpulsaPalma

IMPULSA PALMA neix per acord de l’Assemblea de Som Palma, ja des del moment en què es va
decidir la creació del Partit, al Codi Ètic s’establia la limitació salarial pels nostres càrrecs electes a
l’Ajuntament i també per a tots aquells càrrecs de confiança i designats per Som Palma.
Cada mes, els càrrecs de Som Palma han de donar al Partit la quantitat que excedeixi de 3 vegades
el SMI (amb alguns factors correctors en funció de les càrregues familiars suportades) i el 40%
d’aquest excedent serà donat a projectes amb projecció social de la nostra ciutat, que seran votats
per totes les persones afiliades. Ara posem en marxa el concurs per a l’assignació dels imports
acumulats des de juny de 2015, que va ésser quan entràrem a l’Ajuntament.
Aquest és un compromís important de Som Palma i Podem, i estam molt contents de poder
engegar-lo i decidir entre tots i totes a quines finalitats han d’anar destinats aquests doblers.
Mentre altres partits es dediquen a saquejar les arques públiques i robar-nos a tots els ciutadans,
les persones de Som Palma i Podem, que ens representen a les institucions, destinen una part del
seu sou a millorar la nostra societat.
OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té com a finalitat donar suport a iniciatives, causes socials i projectes que
busquin construir una societat més justa, igualitària i democràtica, de manera molt especial al
nostre entorn més proper, la nostra ciutat, i que:
1. Promoguin l’educació en valors de convivència i solidaritat, i fomentin la participació
ciutadana en el municipi, districte o barri on s’han de desenvolupar.
2. Millorin les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.
3. Fomentin la igualtat entre totes les persones.
4. Incentivin un model econòmic local més sostenible.
5. Promoguin l’art i la cultura locals.
APORTACIÓ ECONÒMICA GLOBAL
IMPULSA PALMA compta amb un pressupost total d'aproximadament 20.000€, que es repartiran
en 5 parts iguals (mínim 4.000€ per a cadascun) per els 5 projectes més votats de QUALSEVOL de
les següents categories:
1. ART I CULTURA
2. EDUCACIÓ I IGUALTAT
3. ECONOMIA SOCIAL I INCLUSIÓ SOCIAL
4. MEDI AMBIENT, R+D+I I NOVES TECNOLOGIES
5. AJUTS A PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIONS D’ESPECIAL NECESSITAT

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN IMPULSA PALMA
Podran participar en aquesta categoria entitats sense ànim de lucre, que persegueixin finalitats
d’interès social i compleixin amb els següents requisits:
1. Les entitats hauran d’estar inscrites en el registre corresponent d’àmbit autonòmic o
municipal, si s’escau.
2. Les entitats hauran d’estar domiciliades a Palma i presentar un projecte que es
desenvoluparà en el municipi de Palma.
3. Les entitats hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals.
4. Les entitats no podran haver rebut més de 30.000€ en 2 anys fiscals en concepte de
subvencions públiques.
5. Els o les sol·licitants coneixen i accepten que el Grup de Treball d’IMPULSA PALMA realitzi
un seguiment dels projectes aprovats i es comprometen a facilitar-li la informació que els
sigui requerida sobre el desenvolupament del projecte, així com a presentar-li una
MEMÒRIA FINAL, en acabar l’aplicació del projecte, amb la justificació de les despeses.
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
1. La sol·licitud es presentarà per correu electrònic a la següent adreça:
impulsa@sompalma.info
2. Adjuntar al correu electrònic la següent documentació:
a. Vídeo o imatge de presentació del projecte i una descripció resumida (max. 1000
caràcters en DINA4, tipus de lletra ARIAL 11 i interlineat 1,5).
b. Les entitats hauran d’adjuntar:
i.
Targeta d’Identificació Fiscal (CIF).
ii.
Inscripció al registre corresponent.
iii.
Còpia dels Estatuts de l’entitat sol·licitant degudament registrats.
iv.
Certificat de l’Agència Tributària d’estar al corrent de les obligacions
fiscals.
v.
Certificat de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions
laborals.
c. Els projectes es podran presentar tant en català com en castellà.

VALIDACIÓ DELS PROJECTES
Els criteris de validació dels projectes seran els següents:
1. El projecte presentat i l’entitat sol·licitant reuneixen tots els requisits i condicions
establerts a les presents bases i no vulneren el Codi Ètic de Som Palma i Podem, ni van en
contra de la línia política i estratègica de Som Palma i Podem.
2. La justificació del projecte està basada en una identificació objectiva de necessitats.
3. La viabilitat tècnica quedarà patent mitjançant la coherència i la correspondència entre els
objectius definits, els resultats esperats i les fases d’execució del projecte.

4. El pressupost estarà detallat en totes les seves partides, coherent amb els objectius i
ajustat a les activitats previstes.
5. L’entitat o col·lectiu sol·licitant té capacitat per desenvolupar el projecte en funció de la
seva experiència, capacitat de gestió i disponibilitat de recursos.
6. El disseny del projecte permet que els seus resultats siguin sostenibles a mitjà o llarg
termini, independentment de l’aportació d’IMPULSA PALMA.
Se suggereixen algunes recomanacions sobre les característiques dels projectes presentats:
a) Es recomana que el premi no sigui inferior al 20% del pressupost total del projecte.
b) Es possible finançar en part algun projecte més ampli que dugui a terme o tengui previst
dur a terme l’entitat. En aquest cas, s’ha d’especificar exactament quina part del projecte
serà objecte de l’aportació d’IMPULSA PALMA.
c) Es recomana que el projecte tingui un caràcter innovador en termes d’enfocament o
execució.
d) Es recomana que el projecte tingui en consideració la perspectiva de gènere i medi
ambient.
NO SERAN OBJECTE DE FINANÇAMENT IMPULSA PALMA
Les despeses finançables per IMPULSA PALMA seran aquelles que estiguin relacionades
exclusivament amb les activitats que es desenvoluparan per dur a terme el projecte. Per tant no
serà possible finançar:
1. Les propostes que representin únicament una ajuda econòmica a una entitat per a les
seves despeses corrents de manteniment i funcionament, així com les seves despeses
extraordinàries destinades al funcionament de l’entitat.
2. Les propostes destinades exclusivament a la contractació de personal o professionals.
3. Despeses que justifiquin dietes, estades i viatges dels responsables del projecte, que no
guardin relació amb el desenvolupament d’aquest.
4. El pagament de deutes o amortització de qualsevol operació financera.

PERÍODE D’ELECCIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS
PRIMERA FASE: PRESELECCIÓ I AVALUACIÓ
La Comissió de Coordinació de Som Palma formarà un Grup de Treball pel seguiment del projecte
IMPULSA PALMA. Aquest Grup de Treball s’encarregarà d’analitzar i avaluar els projectes per tal
de determinar si compleixen amb els requisits formals de presentació. Per a qualsevol modificació
necessària s’establirà un termini d’esmena i esmena d’errors que serà reflectit al calendari de la
convocatòria.

SEGONA FASE: VOTACIONS
Totes les persones afiliades a Som Palma residents al municipi de Palma amb anterioritat AL DIA
DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA podran participar a les votacions mitjançant un sistema
obert, democràtic i transparent. No tindran dret a vot les persones afiliades amb posterioritat a la
data de publicació de la convocatòria.
El sistema de votació serà telemàtic, amb la plataforma AGORA VOTING, utilitzada habitualment
en les votacions de Som Palma i Podem.
TERCERA FASE: RESULTATS
Els resultats de les votacions podran ser consultats a la plana www.sompalma.info el dia 15 de
desembre.
Les entitats o col·lectius sol·licitants seran contactats per correu electrònic. Es recomana revisar el
correu durant tot el procés de la convocatòria.
FORMALITZACIÓ DE L’AJUDA CONCEDIDA
1. Un cop comunicada la resolució dels premis SOM PALMA i cadascuna de les entitats amb
projectes premiats subscriuran un conveni de col·laboració subjecte a les condicions de les
presents bases i a la legislació vigent. És important recordar que aquest conveni podrà ser
signat únicament per entitats legalment constituïdes. En aquest document s’especificaran
els drets i obligacions de les dues parts, i els següents apartats:
1. Termini d’inici i finalització del projecte.
2. Import de l’ajuda concedida.
3. Període d’imputació de les factures.
4. Forma de pagament.
5. Seguiment del projecte.
2. El projecte guanyador de cada categoria rebran el 80% del total de la dotació econòmica
en el moment de signar el conveni de col·laboració. El 20% restant el rebran després de la
recepció de la memòria final del projecte realitzat i la justificació de les despeses, i un cop
hagi estat avaluat íntegrament per part del Grup de Treball d’IMPULSA PALMA.
3. La memòria haurà de reconèixer que el projecte ha estat financiat amb donacions de Som
Palma.
4. En el cas de no aportar la documentació requerida pel Grup de Treball d’IMPULSA PALMA i
especificada a les presents bases, o en el cas que la memòria no demostri el compliment
del projecte presentat, l’entitat sol·licitant i les persones responsables del projecte hauran
de retornar íntegra la dotació econòmica rebuda.

CALENDARITZACIÓ:
a)
b)
c)
d)
e)

Termini de presentació de projectes: del 28 d’octubre de 2016 al 22 de novembre de 2016.
Termini d’avaluació dels projectes rebuts: del 18 de novembre al 30 de novembre de 2016.
Termini de correcció i subsanació d’errors: del 1 de desembre al 4 de desembre de 2016.
Termini de votació: del 5 de desembre al 14 de desembre de 2016
PUBLICACIÓ RESULTATS: DIJOUS 15 DE DESEMBRE DE 2016.

El fet de presentar-se a la convocatòria IMPULSA PALMA 2016 suposa l’acceptació de les presents
Bases en la seva totalitat.

