Número 5, de 3 de març de 2014
Organisme: Departament de Benestar Social i Família
Data publicació: 27 de febrer de 2014
Butlletí: Ajuts en espècie a entitats sense ànim de lucre consistents en el
lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi funcionament o
per a la realització de projectes.

ORDRE BSF/37/2014, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a la
concessió d'ajuts en espècie a entitats sense ànim de lucre consistents en el
lliurament d'equipament informàtic per a la millora del seu propi funcionament o
per a la realització de projectes, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
OBJECTIU
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió i/o lliurament
d’equipament informàtic a entitats sense ànim de lucre per a la realització i
millora de projectes i/o a la millora del seu propi funcionament.

BENEFICIARIS
A entitats sense afany de lucre legalment constituïdes amb seu social o
delegació a Catalunya, la finalitat de les quals sigui el foment del civisme, la
participació ciutadana i el foment del voluntariat.
DOCUMENTACIÓ
1.

Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat
inscrits en el registre corresponent.

2.

Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat.

3.

També caldrà presentar les certificacions i declaracions responsables ja
incloses al formulari de sol·licitud.

En relació amb les entitats sol·licitants, es valorarà la realització d'actuacions
internes de consecució efectiva de la igualtat de dones i homes, especialment
pel que fa a la presa de decisions, tracte personal, valor de les feines, mesures
que facilitin la participació i el lideratge de les dones a l'entitat. A aquest efecte,
els formularis de sol·licitud que presentin poden anar acompanyades d'una
memòria de responsabilitat social de l'entitat en què es dóna a conèixer el seu
compromís social i bones pràctiques en aquest àmbit.
TERMINI
El termini per presentar formularis de sol·licitud finalitza el 14 de març de 2014.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

