BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUT SOCIAL A
CARDEDEU 2020
L’empresa de lucre limitat OMPLIM, té per objectiu gestionar la promoció d’edificis
d’habitatges en règim de lloguer o venda amb inversors d’impacte i societats sense ànim de
lucre, per a usuaris sensibilitzats amb l’economia circular, l’acció social, la responsabilitat
empresarial i que volen viure en edificis innovadors i energèticament eficients.
Un dels compromisos d’OMPLIM amb la societat i la comunitat local on desenvolupa la seva
activitat és el de destinar part dels seus beneficis a projectes d’acció social, que tinguin un
impacte social i ambiental positiu en aquestes. I és amb aquesta finalitat que se celebra
aquesta Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu.
OMPLIM és una organització compromesa amb la comunitat local i sempre es manté atenta a
les possibles necessitats i expectatives d’aquest grup d’interès. En aquest sentit, i fruit del
context social i econòmic en el qual ens trobem immersos a causa de la crisi sanitària
provocada per la pandèmia de la COVID19, les bases legals per aquesta edició 2020 de la
Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu s’han replantejat amb la finalitat de permetre participar
a entitats del tercer sector que portin a terme projectes que es dirigeixin específicament a
mitigar l’impacte de la pandèmia en els col·lectius de persones més vulnerables i en risc
d’exclusió social.
L’entitat guanyadora de la Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu 2020 rebrà 5.000€ per
finançar el seu projecte.

1. Quines entitats poden participar



Entitats del Tercer Sector que tinguin la seva seu a Cardedeu.
Entitats del Tercer Sector que no tinguin la seva seu a Cardedeu però que portin a
terme el seu projecte d’acció social a Cardedeu.

2. Quins projectes es poden presentar


Es poden presentar projectes amb les següents característiques, ordenats de major a
menor valoració:
o Projectes que estiguin relacionats amb el mercat de l’habitatge. (Accés a
l’habitatge, millores ambientals en habitatges, intervencions en habitatges de
persones que formin part de col·lectius en risc d’exclusió social,etc ).
o

Projectes dirigits a pal·liar l’impacte de la crisi de la COVID19 en col·lectius de
persones vulnerables o en risc d’exclusió social. (Suport per cobrir necessitats
essencials, com l’accés a l’habitatge, l’alimentació, l’educació, accés a
subministraments bàsics, etc).



Projectes que tinguin per objecte fomentar l’educació ambiental i
sostenibilitat (primària, ESO i batxillerat).



Projectes que tinguin per objecte fomentar l’educació en economies
alternatives (Economia Social i Solidària, Economia del Bé Comú,
Economia Feminista, projectes d’autogestió, etc).



Projectes relacionats amb la innovació en sostenibilitat i l’economia
circular.

3. Fases del concurs




Aprovació de les bases legals
o Les bases legals d’aquesta convocatòria seran aprovades pel Consell Assessor
d’OMPLIM abans del 30 d’agost de 2020.
Recepció dels projectes:
o El termini de presentació de projectes s’estendrà des de l’1 de setembre de
2020 al 15 d’octubre de 2020.
o Els projectes s’han d’enviar a la direcció de correu electrònic
omplim@ingenieriasocial.es



Contingut dels projectes:
o Els projectes s’han d’enviar en un document .pdf (màx. 4 pàgines) signat pel
representat legal de l’entitat i aquest ha d’incloure:
 El nom de l’entitat.
 NIF.
 Persona responsable del projecte.
 Direcció de correu electrònic de contacte.
 Telèfon de contacte.
 Direcció de la seu social.
 Nom del projecte.
 Breu descripció del projecte.
 Pressupost del projecte detallat per partides.
 Breu descripció dels principals impactes socials i ambientals que l’ajut
social generarà.



Preselecció dels projectes:
o Durant la fase de recepció dels projectes, els tècnics consultors d’Ingeniería
Social retiraran de la convocatòria aquells projectes que incompleixin aquestes
bases o no s’ajustin a la seva naturalesa social.
o Del 15 d’octubre de 2020 al 15 de novembre de 2020, els tècnics consultors
d’Ingeniería Social realitzaran una primera selecció de fins a 5 projectes
preseleccionats.
o El Consell Assessor d’OMPLIM a la sessió ordinària del 18 de novembre de
2020 seleccionarà els 3 projectes finalistes.
o Abans del 15 de desembre de 2020 els futurs propietaris (1 vot per habitatge)
que han adquirit els habitatges promoguts per OMPLIM de la promoció
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Cardedeu 136 seran els encarregats d’escollir el projecte guanyador d’entre els
3 projectes finalistes. Per tal d’assegurar la seguretat i la salut de totes les
persones que participen en el procés de la present convocatòria, per aquesta
edició es preveu un procés de selecció del projecte guanyador en línia a través
d’un formulari que s’entregarà via correu electrònic a cadascun dels usuaris.
Aquest formulari inclourà els documents d’inscripció dels 3 projectes finalistes
i les caselles per seleccionar el projecte guanyador.

4. Canals de difusió de la convocatòria


Els canals de comunicació a través dels quals es realitzarà la difusió de la convocatòria
seran els següents:
o Canals de comunicació digitals propis d’OMPLIM.
o Canals de comunicació propis d’Ingeniería Social.
o Canals de comunicació de l’Ajuntament de Cardedeu.
o Mitjans de comunicació tradicionals locals i comarcals.

5. Publicació del projecte guanyador




El projecte guanyador de la Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu 2020 es comunicarà
via correu electrònic a l’entitat guanyadora.
A més, s’enviarà un correu electrònic a les entitats participants que no aconsegueixin
l’ajut social.
El projecte guanyador de la Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu 2020 també es
comunicarà via canals de comunicació d’OMPLIM i d’Ingeniería Social.

6. Quantitat i gestió de l’ajut social




L' ajut social és de 5.000 €, quantia màxima del pressupost del projecte.
L’entitat del projecte guanyador haurà d’informar de manera periòdica a OMPLIM
sobre l’evolució del projecte i la manera en la qual l’ajut social està sent utilitzat.
L'evolució del projecte així com la seva gestió econòmica serà supervisada per
OMPLIM i sempre que sigui possible, OMPLIM pagarà directament als instal·ladors o
proveïdors.

7. Informació sobre el progrés del projecte


L’entitat receptora de l’ajut social es compromet a entregar a OMPLIM un informe de
l’impacte de les accions desenvolupades amb l’ajut als 6 mesos vista del tancament de
les inversions associades al projecte.
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