SOL·LICITUD SMS SOCIAL
Andorra Telecom, a través del servei SMS Premium, ha reservat un rang de números de telefonia mòbil
per poder oferir col·laboració d’àmbit social.
Aquest servei es posa a disposició de to tes les entitats sense ànim de lucre * del Principat d’Andorra, que
donen suport a ciutadans o col·lectius del nostre país que es troben en situació de risc de marginació
social, que defensen els drets fonamentals de les persones i animals, i que amb les seves accions
col·laboren a crear una societat millor, més justa i solidària.
Aquest servei compta amb un rang de números de SMS, del 601 al 609, amb les característiques
següents:
Característiques del servei:
Temporalitat:
Import SMS:
Revertiment :

1 any
1€
100% entitat

L’entitat demandant del servei SMS Social haurà de presentar la
següent informació:
1
1.1
1.2
1.3

2

3

Les entitats interessades hauran d’adreçar el formulari amb la
informació al correu: Ge_Comite_RSC@andorratelecom.ad.

Presentació de l’entitat:
Identificació Entitat: Nom, adreça, telèfon, adreça electrònica.
Dades del Responsable de l’entitat:
Nom i cognoms i càrrec o funció dins l’entitat, telèfon de contacte
i adreça electrònica.
Informació de l’entitat:
Any de creació, objecte, nombre de socis, estats financers del
darrer any i ajudes econòmiques que reben.
Presentació del Projecte:

2.1 Identificació del projecte: Nom i breu descripció.
2.2 Característiques del projecte:
Temporalitat, projecte de nova creació o ja iniciat.
2.3 Identificació dels beneficiaris.
2.4 Viabilitat del projecte.
2.5 Objectiu del projecte.
2.6 Activitats previstes.
2.7 Resultats esperats.
2.8 Recursos humans necessaris.
2.9 Finançament: Pressupost global del projecte detallant
despeses.

Recull de sol·licituds per part d’Andorra Telecom

les

Planificació:

3.1 Calendari amb de les accions així com el termini d’execució.
3.2 Divulgació i difusió de projecte:
 Detallar la difusió que es preveu.
 Presentar el pla de comunicació, on s’ha d’incloure el
següent:
 comunicats,
 roda de premsa, si s’escau,
 informació lloc web ,
 xarxes socials,
 publicitat,
 etc.

El període de tancament de sol·licituds serà el 31 de gener del 2019.
Un cop rebudes les sol·licituds per part d’Andorra Telecom
1 Avaluació i resolució de sol·licituds rebudes:
1.1 El comitè de RSC de la companyia estudiarà, avaluarà i
adjudicarà les sol·licituds rebudes, en base a el següents criteris:
Rellevància i impacte (nombre de persones), viabilitat, eficàcia i
eficiència del projecte presentat.
1.2 Durant el mes d’octubre es publicaran al portal corporatiu
d’Andorra Telecom les propostes acceptades i el números adjudicats.
1.3 L’inici de l’acció SMS Social serà de l’1 de febrer del 2019 i
finalitzarà el 31 de gener de l’any següent.
2 Seguiment projectes adjudicats:
2.1 Andorra Telecom realitzarà el seguiment dels projectes segons
un calendari consensuat.
2.2 Andorra Telecom i l’entitat determinaran un sistema de
seguiment, informes i resultats del projecte tenint en comptes els
criteris emprat per l’adjudicació.
2.3 Un cop finalitzat el projecte i amb la informació presentada per
l’entitat, Andorra Telecom analitzarà els resultats i presentarà un
informe definitiu amb les conclusions.
3 Pagaments:
Andorra Telecom farà els pagaments de la recaptació del SMS Social
atorgat a l’entitat trimestralment.
4 Prorrogues:
Andorra Telecom podrà prorrogar la utilització dels números de SMS
atorgat anteriorment a l’entitat, tenint en compte les prioritats de les
noves demandes i sempre que el projecte hagi obtingut un resultat
molt positiu pel Principat d’Andorra.

*
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