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Bases del II Concurs “Projecte Social Jove”
Es convoca la II Edició del concurs “Projecte Social Jove”, organitzat pel Consell
Local de la Joventut d’Ontinyent i la Regidoria de Joventut dʼOntinyent, al millor
projecte social elaborat per joves menors de 35 anys d'Ontinyent.
Un Projecte Social recull activitats, recursos, idees, etc. destinats a cobrir qualsevol
necessitat i inquietud dʼun col·lectiu de la societat i, en aquest cas, pretenem que el
Projecte Social Jove arribe al màxim de població juvenil de la nostra ciutat
fomentant la inclusió i l’entramat social.

Article 1: Objectiu del Concurs.
El Concurs “Projecte Social Jove” va nàixer per a fomentar la participació de la
joventut dins la ciutat dʼOntinyent i fer veure les necessitats i inquietuds que trobem
en aquest col·lectiu. Pretenem que qualsevol jove del municipi puga tenir una
oportunitat per a desenvolupar les seues idees i projectes, i així enriquir la
diversitat de recursos cap a la joventut local, sovint oblidada des de les diferents
administracions públiques.

Article 2: Participants.
Podran optar al Premi del Concurs “Projecte Social Jove” del Consell Local de la
Joventut dʼOntinyent aquells projectes elaborats per joves menors de 35 anys
d’Ontinyent.

Article 3: Premi.
Hi haurà un únic premi de 1200€. L’import es farà efectiu en 3 terminis, de la
següent manera:
- Un 30% (360€) de l’import en el moment de l’adjudicació.
- Un 30% (360€) en un estadi intermedi de l’execució del projecte. Aquesta part
d’entrega del premi estarà subjecta a la presentació d’un informe de seguiment per
part dels guardonats, així com la justificació d’un mínim de 300€ en despeses.
- Un 40% (480€) al finalitzar el projecte, el qual estarà subjecte a la presentació
d’una memòria final i resultats, així com la justificació d’un mínim de 300€ en
despeses.

Article 4: Extinció del dret de premi.
El dret de premi es pot extingir en els supòsits següents:
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- Incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en l’article 9 d’aquestes
bases.
- Incompliment de l'obligació de justificació especificat a l’article 10 d’aquestes
bases.
- Si, en cas de situacions extraordinàries, el jurat així ho considera oportú, sempre
prèvia notificació justificada.

Article 5: Termini i forma de presentació.
5.1. El termini per a la presentació dels projectes començarà el dia 19 de març de
2014 i finalitzarà dia 30 de juny del 2014.
5.2. Els projectes es realitzaran en el model que s'inclou com a Annex I, i seran
presentats presencialment o via correu ordinari a:
Consell Local de la Joventut d'Ontinyent (Carrer Jaume I el Conqueridor, 13, baix,
Ontinyent, CP 46870); personalment dilluns i dimecres de 9.30h a 14h, de dilluns a
dijous de 16.30h a 20.30h i divendres de 16h a 19h.
Telèfon i mail de contacte 962383751 / conselljoventut@gmail.com
La presentació del projecte en lʼoficina de correus corresponent, haurà de
realitzar-se mitjançant sobre obert, a fi que lʼexemplar de la sol·licitud destinant al
CLJO siga datat i segellat. En el cas que el full de sol·licitud no estiga datat i
segellat per lʼoficina de correus corresponent, sʼentendrà com a data vàlida de
presentació aquella en què entre en l'oficina del CLJO.
L'Annex I i tots aquells als quals fa referència aquestes bases els podeu trobar en
aquestes bases.
5.3. Tots els projectes hauran d'anar acompanyats de la següent documentació:
a) Sol·licitud segons el model recollit com a Annex I.
b) DNI de la persona física que presenta el projecte, que al fer la sol·licitud, ha
d'estar en vigor.
Aquest projecte deurà tindre els següents apartats:
• Una extensió entre 8 i 40 fulls de volum.
• Introducció.
• Justificació/Contextualització (per què aquest projecte?)
• Objectiu general i específics (què vol aconseguir-se amb aquest projecte?)
• Metodologia (com es vol portar a terme aquest projecte?)
• Recursos materials, humans i econòmics (què fa falta per a la realització del
projecte? Presentar pressupost detallat).
• Cronograma detallat. Especificar temporalitzacions per a cada part del projecte.
• Conclusions.
• Model d’avaluació que utilitzarà per al seguiment del projecte.
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Haurà de presentar-se una còpia del projecte en paper i una còpia en format .pdf,
en un CD. Aquestes còpies sols ha de contenir el document corresponent al
projecte, sense cap identificació dels participants qui presenten el projecte (noms,
logotips, etc.).
No s'acceptaran projectes que no siguen dʼíndole social i juvenil.
5.4. Sense perjudici del senyalat en aquest article, el CLJO podrà sol·licitar la
documentació complementària que estime oportuna.
5.5. Rebuda la sol·licitud, el CLJO comprovarà que la mateixa compleix els
requisits exigits. Si presentara defectes o resultara incompleta, es requerirà al
sol·licitant que esmene la falta o acompanye els documents perceptius, en el
termini de quatre dies hàbils. En el cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteix de la
mateixa i es dictarà la corresponent resolució d'arxiu.
5.6. El projecte guardonat es realitzarà entre els mesos d’agost a novembre
del 2014.
El cronograma del projecte, haurà de tindre açò en consideració per a planificar la
temporalització de les activitats.

Article 6: Criteris de valoració.
Els criteris objectius que el jurat ha de fer servir per valorar els projectes són els
següents:
a) Complementarietat i adequació del projecte amb les finalitats del CLJO.
b) Nombre de membres implicats en el projecte.
c) Continuïtat del projecte.
d) Repercussió i impacte positiu que vaja a produir l'activitat.
e) Nivell d'innovació, creativitat i viabilitat de la proposta.
f) Redacció del projecte en valencià.

Article 7: Composició del Jurat.
El jurat estarà format per 3 membres del CLJO, 2 membres de lʼAjuntament i 1
membre del CJCV.

Article 8. Resolució.
El termini de presentació començarà dia 19 de març de 2014 i finalitzarà dia 30 de
juny de 2014.
A partir del 5 de juliol de 2014 totes les candidatures, juntament amb la seua
corresponent documentació, seran remeses, per a la seua valoració, a tots els
membres del Jurat.
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El període de valoració de projectes finalitzarà dia 12 de juliol de 2014, data en la
qual el Jurat es reunirà per analitzar en conjunt els projectes i resoldre la present
convocatòria.
El Jurat establirà el guanyador del premi, així com una llista de projectes finalistes
degudament ordenada. En cas de renúncia, falta de compliment de les bases del
concurs o qualsevol altra irregularitat del premiat, l'organització podrà atorgar el
premi al projecte finalista segons l'ordre establert.
El jurat podrà declarar desert el Premi si, al seu criteri, els projectes presentats no
sʼajusten als requisits dʼaquestes bases o no reuneixen la qualitat suficient. Així
mateix, el jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que poguera
produir-se i que no contravingués estes Bases.
El Premi, sʼatorgarà dia 19 de juliol de 2014, en un acte que sʼanunciarà
oportunament amb anterioritat.

Article 9: Obligacions del premiat.
El jove guanyador/a estarà obligat a:
a) Dur a terme el projecte i participar en l'avaluació posterior de l'impacte del
projecte.
Posar en tot imprés o publicitat referent a les actuacions del projecte, i en concret a
la publicitat local, el logotip del CLJO i l’Ajuntament d’Ontinyent.
b) Facilitar quanta informació els siga requerida pel CLJO.
c) Comunicar al CLJO qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió del premi.
d) Comunicar al CLJO amb anterioritat suficient les dates i llocs en els quals es
desenvoluparà el projecte.

Article 10: Justificació.
10.1. La justificació de les despeses s'haurà d'efectuar en dos terminis:
a) per al pagament del segon 30% de l’import, la justificació es presentarà
fins dia 24 d’octubre de 2014.
b) per al pagament final del 40% de l’import, la justificació es presentarà
fins dia 15 de desembre de 2014.
Per a aquests dos terminis, allò que s’ha de presentar com a justificació de
despeses són:
a) Certificat, conforme al model que es recull com a Annex II, que deu incloure una
relació de les factures corresponents a les despeses realitzades amb l'activitat del
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projecte premiat, indicant concepte de la despesa, data, nombre de factura, nom,
NIF del proveïdor i l'import de les mateixes. I, acreditació del pagament de les
mateixes.
b) Factures originals.
c) Acreditació del pagament de les mateixes.
d) S’haurà de presentar una memòria explicativa cronològica de la realització de
l'activitat subscrita pel responsable de la mateixa, contenint:
- Relació detallada de les activitats desenvolupades amb indicació de la següent
informació: tipus d'activitat, denominació, objectius, dates de realització, nombre
d'assistents o beneficiaris de l'activitat, mitjans de difusió utilitzats, i institucions
col·laboradores.
- Fotografies.
- Qualsevol altre material audiovisual i/o retallades de notícies que tinguen a veure
amb l'activitat.
10.2. El CLJO podrà requerir a la persona premiada qualsevol altra documentació
justificativa que estime oportuna, i així mateix, avaluarà l'activitat realitzada amb la
finalitat de comprovar la seua adequació al pla del projecte presentat.
10.3. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió del
Premi podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

Article 11: Destí del Premi.
El Premi concedit serà destinat al projecte presentat. L'aplicació de la quantia
concedida a una finalitat diferent donarà lloc a la seua revocació.

Article 12: Acceptació de les bases.
La participació en el concurs suposa lʼacceptació íntegra de les presents Bases.
El CLJO es reserva el dret a modificar o anul·lar les condicions de la present
convocatòria, comprometent-se a comunicar qualsevol modificació o la seua
anul·lació, de manera que tots els participants tinguen accés.
Tots els participants renunciaran de forma expressa a efectuar impugnació alguna
de la resolució del Premi.

Article 13: Drets de promoció
Els autors dels Projectes Socials presentats donaran el seu permís perquè
l’organització puga guardar en la base de dades i arxiu del CLJO els seus
projectes, així com promocionar-los per a futurs esdeveniments, fent menció i
reconeixement dels drets d’autoria del projecte.
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Els participants es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets de tercers
en els projectes presentats.
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ANNEX I: SOL·LICITUD
II Concurs Projecte social jove

En/Na ……………………………………………. amb D.N.I .……………… accepte el
compromís de sotmetreʼm a les normes de la convocatòria, facilitar la informació i
documentació que se sol·licita, si escau, i permetre i facilitar la tasca dʼinspecció.

Adjunte la següent documentació exigida en la convocatòria:
- DNI del representant de la persona que signa la sol·licitud (ha dʼestar en vigor).
- Còpia del projecte, d’acord a l’article 5.3 de les bases d’aquesta convocatoria.

En ……………………….. a ……….. de ………… de 2014

Signatura:
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ANNEX II
RELACIÓ DE DESPESSES PER IMPORT DE LʼACTIVITAT
II Concurs Projecte social jove

En/Na……………………………………………………..…… amb DNI…………………

CERTIFIQUE

Que les factures que es relacionen a continuació corresponen a despeses
realitzades en lʼactivitat .………………………….......…………………………, portada
a terme per aquesta persona.

ORDRE DE LES DESPESSES:
Nº FRA.

PROVEÏDOR

CIF

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL =

Adjunte a la present, les fotocòpies i originals de les factures, detallades.

Per a que així conste signe en …………………… a..... de………………… de 2014.

Nom i signatura de la Persona Física,

