Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Cooperació Internacional

FITXA COMPLEMENTÀRIA PER L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT DE LA CONVOCATÒRIA DE SANT PERE DE RIBES – 2017

TÍTOL:
PAÍS:
ENTITAT:

Criteris relacionats amb les prioritats geogràfiques definits per l’Ajuntament
Només es pot valorar un dels sis supòsits
Valor
0a8

0a6
0a6
0a6

0a6

0a5

SÍ

NO

Punts

A la ciutat agermanada amb Sant Pere de Ribes (Bilwi (Puerto
Cabezas) – Nicaragua) i/o municipis de l’àrea de RAAN
(Nicaragua)
Els 6 països restants de l’Amèrica central, Guatemala, Belize, El
Salvador, Hondures, Costa Rica i Panamà
Cuba, per l’especial vinculació familiar i històrica de moltes
famílies de Ribes
Als països o ciutats d’origen de les persones immigrades i
residents a Sant Pere de Ribes o amb una vinculació històrica
amb el municipi amb un índex de desenvolupament humà baix i
mitjà.
Nepal, Perú, Brasil, Etiòpia, Gàmbia i el Senegal, pels
antecedents en cooperació indirecta portada a terme per algunes
de les ONGs locals: 8 punts
Als països afectats actualment per guerres, desastres
naturals durant el darrer any i/o població refugiada o als Països
sense Estat o en situació d’ocupació

Criteris relacionats amb les prioritats sectorials definits per l’Ajuntament:
Per tal de col·laborar en reduir les desigualtats i els nivells de pobresa, considerem que un
criteri objectiu és tenir en compte la valoració que ha fet el programa de les Nacions Unides
(PNUD) i que per enguany seran d’aplicació els barems de l’IDH de 2016 (informe sobre el
desenvolupament humà), publicat el 21 de març de 2017.
Valor
0

0a1
0a4

0a5

SÍ

NO

Els països situats en el tram MOLT ALT (Very High Human
Development) països situats entre el 1 al 49, obtindran 0 punts.
No se subvencionaran projectes als països inclosos en aquest
tram.
Els països situats en el tram ALT (High Human Development)
països situats entre el 50 al 105, obtindran 1 punt.
Els països situats en el tram MITJÀ (Medium Human
Development) països situats entre el 106 al 143, obtindran 4
punts
Els països situats en el tram BAIX (Low Human Development)
països situats entre el 144 al 188, obtindran 5 punts.
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Cooperació Internacional

Criteris transversals definits per l’Ajuntament:
Valor
0a2

SÍ

NO

Punts

Que el projecte inclogui els eixos transversals de la promoció i
defensa dels drets humans des de la perspectiva de gènere i/o
identitats minoritàries i/o col·lectius LGTBI.

Criteris de valoració de l’entitat en l’àmbit local:
Participació i implicació continuada en les activitats i accions promogudes des de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, en l’àmbit de Cooperació Internacional i Educació per al
Desenvolupament. Així com la formació continuada del voluntariat de les entitats.
Valor
0a1
0a5
0a4

SÍ

NO

Punts

0,25 punts per cada formació en cooperació o solidaritat
acreditada de membres de l’entitat.
Assistència i participació activa al Consell Municipal de
Cooperació (CMC) i en les activitats promogudes pel CMC.
Activitats de sensibilització en cultura de la pau i educació per
al desenvolupament dutes a terme a Sant Pere de Ribes en
l’any anterior a la convocatòria. (EpD del 2016).
(Descomptades les dues primeres que són obligatòries).

Puntuació fitxa complementària (PC)
Puntuació fitxa anàlisi projectes Fons Català de Cooperació (PF)
(1)
PUNTUACIÓ TOTAL FINAL (PTF)

25
100
125

(1) La puntuació de la fitxa del Fons Català de Cooperació ha de tenir un pes del 75% en la
puntuació total final, per això s’aplica la fórmula següent:
PTF = (PF x 75%) + PC
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