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1. En què consisteix la convocatòria? 

La III Convocatòria d'Ajudes a Projectes Socials de PortSolidari pren a partir d’ara el 

nom de “Convocatòria d'Ajudes Silvia Cuesta a Projectes Socials de PortSolidari” i té 

com objecte donar suport a iniciatives solidàries dels treballadors/es de l'Autoritat 

Portuària de Tarragona. Per a això, des de PortSolidari es vol donar suport als 

padrins/nes en el disseny dels projectes, aportant un suport econòmic a aquelles 

iniciatives que més s'adeqüin als requisits de selecció establerts en aquestes bases. 

En aquesta convocatòria s’atorgaran fins a 4 ajudes, per un import màxim de 3.000 € 

cadascuna i sense que l’import total d’ajudes públiques obtingudes per cada projecte 

pugui superar el 80% de l’import total del projecte. 

El procediment per a la concessió de les ajudes previstes en aquestes bases serà el de 

concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb el que 

s’estableix a les presents bases i amb els principis de publicitat, concurrència, 

objectivitat, igualtat i no discriminació. 

 

2. Qui pot presentar projectes? 

Pot presentar el seu projecte solidari qualsevol persona o grup de persones que 

sigui treballadora en actiu o jubilada de l'Autoritat Portuària de Tarragona i que, a més, 

col·labori, desenvolupi o vulgui desenvolupar activitats solidàries. Aquesta persona (en 

endavant padrí/padrina) realitzarà funcions d'interlocució i representació amb 

l'Autoritat Portuària de Tarragona. En cas d'iniciatives col·lectives, caldrà especificar 

una única persona interlocutora. 

 

3. Quins tipus de projectes es poden presentar? 

Els projectes han de contribuir al desenvolupament social i  o f e r i r  suport a col·lectius 

desfavorits. 

A més, les iniciatives han d'estar alineades amb la missió de PortSolidari que consisteix 

en fomentar la consciència social, la participació dels treballadors i treballadores de 

l'Autoritat Portuària de Tarragona i ser altaveu de les entitats que treballen amb els 

col·lectius més desfavorits. 

S'exclouran totes les propostes que representin únicament una ajuda econòmica a una 

entitat no lucrativa per a les seves despeses de gestió o les destinades exclusivament a 

la contractació de personal i/o professionals. 
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Un mateix projecte es podrà presentar a més d’una convocatòria en el cas de no haver 

estat seleccionat en una convocatòria anterior. Un mateix projecte no podrà rebre 

ajudes en més d'una convocatòria. 

Els padrins/padrines únicament podran presentar dos (2) projectes per convocatòria. 

Una entitat no lucrativa només podrà presentar un projecte en cada convocatòria. 

 

4. Requisits dels projectes 

Els requisits dels projectes seran els següents: 

– El projecte ha de tenir impacte a la província de Tarragona.  

– Els projectes seran preferentment dels següents àmbits d’actuació: inclusió 

social, inserció laboral, discapacitat, salut i educació. 

– El projecte ha de comptar amb una memòria on s’haurà d’establir de forma 

clara els objectius, el col·lectiu al que va adreçat, l’ impacte geogràfic, l’àmbit 

d’actuació, el pressupost econòmic, les accions a dur a terme i el calendari 

d’execució. 

– Cada projecte ha de venir presentat i representat per un padrí/padrina que ha 

de tenir la condició de treballador/a en actiu o jubilat/ada de l'Autoritat 

Portuària de Tarragona. 

– Els projectes poden ser desenvolupats en tot o en part, per una entitat no 

lucrativa legalment constituïda a Espanya i en funcionament. 

– Els projectes hauran de ser executats íntegrament abans del 31 de desembre 

del 2017. 

– Els padrins/padrines hauran d'exercir una funció d’interlocució i de 

representació del projecte davant l’Autoritat Portuària de Tarragona, així com 

la realització de tasques de seguiment de l’execució i justificació del projecte. 

 

5. Fases de la convocatòria 

5.1. Fase de presentació 

El termini per a la presentació de projectes romandrà obert fins el 26 de maig de 2017 

a les 14.00 hores. 
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Presentació del projecte 

El projecte ha de presentar-se emplenant el formulari de sol·licitud (Annex 1) de la III 

Convocatòria d'Ajudes a Projectes Solidaris que es pot descarregar des del web del 

Port de Tarragona.  

Una vegada emplenat, s’haurà de presentar en el registre de l'Autoritat Portuària de 

Tarragona. 

La documentació a presentar ha d’incloure: 

– Formulari de sol·licitud degudament emplenat (Annex 1). 

– Memòria del projecte, que contindrà com a mínim: 

o Objectiu i descripció del projecte. 

o A qui va dirigit. 

o Àmbit d’actuació. 

o Impacte geogràfic. 

o Pressupost desglossat per partides. 

o Planificació d'execució (calendari). 

o Identitat del padrí/padrina i relació amb l'entitat no lucrativa. 

– Número IBAN del compte bancari on realitzar la corresponent transferència i 

certificació de l'entitat bancària acreditant la titularitat. 

– Document emplenat de cessió de drets per a la inclusió de les seves dades, 

imatges i/o vídeos en comunicacions. (Annex 2). 

– Presentació en suport electrònic del projecte per a la seva difusió a la intranet 

de l’Autoritat Portuària de Tarragona per la seva votació (fins a 128 MB). 

– Qualsevol documentació que s'estimi pertinent per la seva valoració. 

En el cas de ser un projecte vinculat a l'activitat d'una entitat no lucrativa ha d'incloure, 

a més a més: 

– Estatuts de l'entitat i documentació relativa a la representació legal d'aquesta 

(acta de junta, escriptura pública, etc). 

– Resolució d'inscripció en el registre corresponent. 

– Targeta d'identificació fiscal. 

– Projectes anteriors realitzats per l'entitat no lucrativa 

 

La sol·licitud presentada que no inclogui alguna de la documentació citada 
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anteriorment serà directament exclosa, sense perjudici que el defecte sigui esmenat 

en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la data de notificació del motiu de 

l’exclusió. 

 

5.2. Fase de preselecció  

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els projectes seran 

preavaluats tenint en compte: 

 Àmbit d’actuació del projecte 

 Àrea geogràfica 

 Abast del col·lectiu al que va dirigit (quantitatiu) 

 Valoració de la memòria (qualitatiu) 

La preselecció serà valorada per un tribunal format per membres de la Comissió de 

PortSolidari. En el cas que algun dels membres del tribunal presenti un projecte com a 

padrí/padrina s’abstindrà d’avaluar aquest projecte. 

Un cop finalitzada aquesta fase, els projectes preseleccionats passaran a la fase de 

votació per part de la plantilla de l’APT.  

Els resultats de la preselecció es faran públics el 31 de maig de 2017 al web del Port 

de Tarragona www.porttarragona.cat.  

El tribunal pot declarar la convocatòria deserta. 

 

5.3. Fase de votació 

La fase de votació dels projectes preseleccionats entre els treballadors/es en actiu de 

l’Autoritat Portuària tindrà lloc entre el dia 1 i el dia 9 de juny de 2017. 

 

5.4. Fase de concessió d’ajudes 

L’Autoritat Portuària de Tarragona, mitjançant PortSolidari, atorgarà fins a 4 ajudes de 

com a màxim 3.000 euros i sense que l’import total d’ajudes públiques obtingudes per 

cada projecte pugui superar el 80% de l’import total del projecte, als projectes solidaris 

més votats pel conjunt de la plantilla de l’ Autoritat Portuària de Tarragona. 

El dia 12 de juny de 2017 es faran públics els resultats en la pàgina web del Port de 

Tarragona www.porttarragona.cat 
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En aquesta III Convocatòria d'Ajudes a Projectes Socials de PortSolidari, el 50% de 

l’import total de l’ajuda es farà efectiu en el moment de l’adjudicació de les ajudes. El 

35% següent es farà efectiu en el moment en què s’acrediti la realització del 50% del 

projecte. El 15% restant, en el moment en què s’acrediti la realització total del 

projecte. 

El padrí/na del projecte serà responsable del seguiment del projecte i l’interlocutor/a 

davant de PortSolidari i es responsabilitzarà d'aportar, per a l’abonament del tram 

d’ajut següent, còpia de la documentació següent: 

– Memòria justificativa de l’estat d’execució del projecte. 

– Factures i documents justificatius que tinguin relació amb la comptabilitat del 

projecte i que estiguin en el període comprés entre el 1 de gener de 2017 i el 

31 de desembre de 2017. 

PortSolidari podrà requerir documentació addicional a fi de justificar l’execució del 

projecte i les despeses associades al mateix. El termini per aportar aquesta 

documentació addicional serà de 7 dies hàbils. 

En el moment de la finalització del projecte i sempre abans del 31 de desembre de 

2017, caldrà aportar una memòria justificativa final del projecte i les factures i 

documents justificatius de la comptabilitat del projecte. 

Una vegada validada per PortSolidari la documentació presentada com a final, es 

procedirà a l’abonament de l’import final del projecte.  

En cas que PortSolidari, un cop reclamada documentació addicional, estimi que no s’ha 

justificat de manera inequívoca la realització del projecte i que no s’ha aportat la 

documentació necessària per a la justificació de la despesa compromesa, el 

beneficiari/a de l’ajuda es compromet a reintegrar a primer requeriment les quantitats 

que per aquest concepte li fossin reclamades. 

El/la beneficiari/a de l’ajuda haurà de: 

– Facilitar tota la informació relativa al projecte que li sigui requerida per part 

de PortSolidari. 

– Acompanyar presencialment als representants de PortSolidari, si s’escau, en la 

verificació del desenvolupament del projecte. 

– Permetre a PortSolidari la difusió, tant interna com externa, del projecte 

realitzat i els resultats aconseguits, així com l'autorització de la divulgació de 

material fotogràfic, audiovisual, etc. 

– Estar disponible per a la seva explicació pública, si així es requereix. 
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PortSolidari es reserva el dret de fer públics els projectes seleccionats. 

La participació en aquesta convocatòria d'ajudes implica l'acceptació total i plena 

d’aquestes Bases, tant per part dels padrins/padrines com per part de les entitats no 

lucratives participants. 

 

6. Calendari de la convocatòria 

 

 

 

 

2 a 26 
de maig 

• Presentació de Projectes. 

29 a 31 
de maig 

• Període d'avaluació i 
preselecció. 

1 a 9 
juny 

• Votació dels Projectes. 

12 de 
juny 

• Publicació dels Projectes que 
rebran les Ajudes. 

15 de 
juny 

• Entrega de les Ajudes. 


