
 
 CERTAMEN ‘MILLOREM MOLINS’  

 
Objectiu: La CUP vol cedir part de l’increment injustificat de les 
retribucions dels càrrecs electes que ha rebut, a les entitats de la vila, per 
tal que puguin desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte 
positiu en la millora de Molins de Rei.  
Bases:  
1.- Pot participar qualsevol associació o entitat que tingui la seu a Molins de 
Rei. En cas que no estigui legalitzada haurà d’acreditar un mínim d’un any 
d’activitats. Diferents entitats poden presentar un projecte comú, actuant-
ne una com a representant i coordinadora.  
 
2.- El projecte ha de ser concret i s’ha de desenvolupar durant l’any 2011. 
Pot ser una actuació puntual, una campanya o quelcom amb una 
periodicitat determinada.  
 
3.- No es defineix un àmbit concret del projecte, pot ser de qualsevol camp: 
social, econòmic, educatiu, esportiu, medioambiental, de cooperació, de 
sensibilització, cultural, etc.  
 
4.- Aquest concurs es basa en el principi de la bona fe i en un acord mutu 
d’acceptació d’aquestes bases, disponibles a la pàgina www.molins.cup.cat. 
S’hi trobarà també el formulari per emplenar la sol·licitud del projecte.  
 
5.-Els projectes s’hauran de presentar en català, de la manera indicada al 
guió del projecte. Aquest guió es troba a la pàgina web de la CUP. 
 
6.-Presentació dels projectes: S’hauran d’enviar per correu electrònic a 
molins@cup.cat o bé entregar en CD o DVD a l’Ajuntament en una carta a 
nom de la CUP de Molins de Rei. 
 
7.- Qualsevol projecte amb continguts discriminatoris -sexistes, racistes, 
etc.- serà rebutjat.  
 
8.- La quantitat que la CUP aporta als projectes premiats del certamen és de 
2.250 €. Aquests diners provenen del salari del regidor de la CUP. 
 
9.- Serà subvencionat el 75% dels dos projectes guanyadors. El primer amb 
una quantitat màxima de 1.250€ i el segon amb una de 1.000€. En el cas 
que amb aquests dos projectes no s’exhaureixin els 2.250€, se 
subvencionaran els següents projectes per ordre de puntuació (3r, 4rt,...) 
fins a arribar a aquesta quantitat de 2.250€. Aquests projectes també es 
subvencionarien fins a un màxim del 75% del total del projecte. En cap cas, 
un projecte serà subvencionat amb una quantitat total superior a la d’un 
altre que hagi obtingut una millor puntuació.  
 
10.- La subvenció es liquidarà a mesura que es vagin presentant les 
factures pagades a nom de les entitats sol·licitants.  
 



11.-Els projectes guanyadors sortiran de la puntuació final, obtinguda 
segons el següent procediment:  
a) Un jurat independent de persones de la vila puntuarà, a títol individual, 
els projectes segons els següents criteris:  

Puntuació  
màxima  

Criteri  

10  Tipus d’entitat coordinadora. Es vol potenciar les entitats petites:  
Entitats de >100 socis: 0 punts  
Entitats d’entre 25 i 99: 5 punts  
Entitats de menys de 25: 10 punts  
(En el cas de la participació de més d’una entitat, es comptarà la que tingui més 
socis/sòcies)  

15  Agrupació d’entitats (es vol premiar l’associació i els projectes en 
comú):  
1 sola entitat: 0 punts  
2 entitats: 7 punts  
3 entitats ó més: 15 punts  

35  Qualitat de la proposta:  
Impacte social potencial: Quanta gent se’n beneficia? (entre 0 i 5 punts)  
Impacte medioambiental: Millora el medi ambient? (entre 0 i 5 punts) 
Capacitat de continuació: Te continuïtat en el futur? (entre 0 i 5 punts)  
Presentació de la proposta (entre 0 i 5 punts)  
Pressupost global de l’actuació: És raonable?  
Com es financia la resta? (entre 0 i 10 punts)  
Viabilitat d’execució de la proposta: (entre 0 i 5 punts)  

5  Promoció de la cultura catalana (entre 0 i 5 punts)  
5  Afavoridor de la integració social (entre 0 i 5 punts)  
5  Grau d’innovació o originalitat de la proposta (entre 0 i 5 punts)  
5  Qualitat global de la proposta (entre 0 i 5 punts)  

b) Els vilatans i vilatanes podran votar els projectes a través d’internet 
(www.molins.cup.cat). S’hi trobarà un resum de la proposta sense 
identificar els autors i es votarà el projecte preferit. En el recompte final es 
donaran els següents punts, en funció de la tria dels i de les internautes:  
i. Projecte més votat: 20 punts  
ii. 2n: 15 punts  
iii. 3r: 10 punts  
iv. 4rt: 8 punts  
v. 5è: 6 punts  
vi. 6è: 4 punts  
vii. 7è: 2 punts  
 
El número de vots per projecte no es podrà veure per a no condicionar el 
vot de ningú. Només s’acceptarà un vot per ordinador.  
 
12.-Calendari:  
a. El periode de presentació dels projectes és del 2 de novembre al 12 de 
desembre, ambdós inclosos.  
b. El jurat podrà requerir del 13 al 19 de desembre a les entitats una 
ampliació d’aquells punts que no hagin quedat clars o generin dubte, per 
una correcta avaluació de la proposta.  



c. El periode de deliberació del jurat i de votació dels vilatans i vilatanes a 
través de la plana web serà del 20 de desembre al 16 de gener.  
d. El resultat dels projectes guanyadors es donarà a conèixer durant un 
acte públic el 20 de gener.  
 
13.- La CUP es reserva el dret d’informar sobre els projectes presentats.  
 


