ANUNCI d’esmena de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per
a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

A

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, de l’article 43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de les Bases particulars reguladores
per a sol·licitar i atorgar subvencions per a de la Convocatòria Ordinària de Subvencions per
a l'any 2019, aprovades en l’Acord de la Comissió de Govern en sessió de 5 de desembre de
2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 de desembre de
2018 i publicada esmena en data 2 de gener de 2019, ES FA PÚBLIC i ES NOTIFICA que
s'ha detectat l’error material en la Base 15ª dels criteris de valoració dels projectes en el
programa Pc- Capacitació i mediació digital per la participació democràtica innovadora
d’àmbit de CIUTAT, on diu:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 8-1-2019

CVE 2019000280

Criteris:
- Grau de originalitat, coherència, i singularitat de la proposta i valor experimental i
innovador: 1.5 punt
- Respecte d’estàndards oberts, llicències lliures, procediments col·laboratius i
participatius, privacitat i/o protecció de dades: 1,5 punts.
- Aplicabilitat del projecte: 1,5 punts.
- Utilitat pràctica i grau de impacte social del projecte en el àmbit del drets digitals i
projecció de futur sostenible del projecte: 1,5 punts.
- Ús de metodologies pedagògiques innovadores: 1,5 punts.
- Impacte i abast del projecte formador mesurat en funció del nombre de persones a qui va
dirigit o l'adaptació a sectors minoritaris o amb necessitats especials:
1,5 punts.
- Ús de continguts temàtics d’avantguarda en l’àrea de democràcia i TIC’s: 1,5 punts.
- Incidència en l’empoderament social per a la participació democràtica, cívica, associativa,
social o institucional: 1,5 punts.
Ha de dir:
Criteris:
- Ús de metodologies pedagògiques innovadores: 1,5 punts.
- Impacte i abast del projecte formador mesurat en funció del nombre de persones a
qui va dirigit o l'adaptació a sectors minoritaris o amb necessitats especials:
1,5 punts.
- Ús de continguts temàtics d’avantguarda en l’àrea de democràcia i TIC’s: 1,5 punts.
- Incidència en l’empoderament social per a la participació democràtica, cívica,
associativa, social o institucional: 1,5 punts.

B

Igualment ES FA PÚBLIC i ES NOTIFICA l’error material en la Base 15ª dels criteris de
valoració dels projectes en el programa Hc- Projectes d’intervenció socioeducativa per a
menors en situació de risc social d’àmbit de DISTRICTE, on diu:

1

A

Criteris:
- Capacitat del projecte. Número d’infants i famílies que seran ateses en el projecte,
percentatge d’infants i famílies en situació de risc social: 1 punt.
- Percentatge de famílies i/o infants atesos que disposen de Pla de Treball Individual
dins el projecte, amb compromís i seguiment: 1 punt.
- Intensitat del projecte: periodicitat de les sessions, hores setmanals, etc.: 1 punt.
- Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del
tercer sector. Abordatge comunitari: 1 punt.
- Influència del projecte sobre la població de territoris de la Ciutat amb major
necessitat per indicacions socioeconòmics i amb menor número de recursos socials
existents: 1 punt.

https://bop.diba.cat

Ha de dir:

CVE 2019000280

Pàg. 2-2

Criteris:
- Capacitat del projecte. Número d’infants i famílies que seran ateses en el projecte,
percentatge d’infants i famílies en situació de risc social: 1 punt.
- Percentatge de famílies i/o infants atesos que disposen de Pla de Treball Individual
dins el projecte, amb compromís i seguiment: 1 punt.
- Intensitat del projecte: periodicitat de les sessions, hores setmanals, etc. : 0,5 punts.
- Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del
tercer sector. Abordatge comunitari: 0,5 punts.
- Influència del projecte sobre la població de territoris de la Ciutat amb major
necessitat per indicacions socioeconòmics i amb menor número de recursos socials
existents: 1 punt.

Data 8-1-2019

Es manté el termini de presentació de sol·licituds, essent el primer dia de presentació el dia
27 de desembre de 2018 i fins el 24 de gener de 2019, inclòs.
Barcelona, a 7 de gener de 2019

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El secretari general
Jordi Cases i Pallarès
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