
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS ÀMBIT EDUCACIÓ 2018

LÍNIA 2: PROJECTES QUE CONTRIBUEIXIN AL DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS I

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PROJECTE EDUCATIU DE CALDES (PEC)

En/Na..........................................................................................................................

amb DNI ......................................, amb domicili al carrer de .....................................

...................................................................................................,núm. .......................

Població...............................................................CP....................i adreça electrònica 

......................................................................................i actuant en representació de 

l’entitat ........................................................................................................................

amb NIF..............................

Sol·licita d’aquest Ajuntament acollir-se a la possibilitat de subvenció per a projectes que 

contribueixin al desenvolupament dels objectius i línies estratègiques del Projecte Educatiu de 

Caldes (PEC) a realitzar per la nostra entitat al llarg de l’any 2018.

Sol·licitud de subvenció per a projectes a realitzar durant l’any 2018 per l’import total 

de ____________ euros.

 Declaro que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud són certes.

 Declaro que represento a aquesta entitat en referència a la convocatòria de subvenció 

d’enguany.

 Declaro que la meva entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui i no està sancionada mitjançant resolució ferma per cap 

Administració.



 Declaro que l’entitat compleix els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7/1/1998).

 Declaro que l’entitat ha justificat la subvenció de la convocatòria anterior

       Caldes de Montbui,..................d.............................de............................                  

 

             .......................................

                (signatura)



1.-  Dades de l’Entitat i persona de contacte en temes de subvenció

Nom legal de l’entitat

NIF

Persona de contacte en temes 

subvenció i càrrec

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça postal per a notificacions

Codi Postal

Població

Adreça electrònica de l’entitat i/o 

la de contacte

Web de l’entitat

Dades bancàries per a possibles transferències:

BIC (11 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

IBAN  (24 dígits) __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Titulars del compte

Any de fundació de l’entitat

Local Social de l’entitat:

 Sí que en tenim. Indica l’adreça postal (carrer, número, cp 

població):___________________________________________________

  No en tenim. En aquest cas indica el lloc de trobada de l’entitat

(equipament municipal,etc.)________________________________________



2.- Fitxa d’Informació per a les subvencions de l’àmbit d’educació  

Nombre de socis de l’entitat

TOTAL DE SOCIS DE L’ENTITAT

Finalitat de l’entitat

Activitats habituals de l’entitat (seccions, comissions, treball en xarxa amb altres 

entitats ,etc) 

L’entitat forma part d’alguna federació o agrupació d’entitats? 

   No

 Si. Quina _____________________________________



 3.- Descripció del projecte  
Fitxa d’Informació per a les subvencions de l’àmbit d’educació  

3.1.- Títol del projecte

3.2.- Descripció del projecte



3.3.- Justificació del projecte

D3.4.- Beneficiaris del projecte



3.5.- Agents implicats en el desenvolupament del projecte

4.- Objectius del projecte  
Fi

4.1.- Objectiu general 

4.2.- Objectius  específics



5.- Coincidència amb les línies estratègiques del PEC  
F

i

5.1.- Relació amb el PEC i línies estratègiques que desenvolupa



6.-Desenvolupament del projecte  
Fi

6.1.-Pla de treball (especificar les activitat i calendari)



6.2.- Pressupost previst del projecte 

DESPESES
Personal 
Material
Difusió
Altres (especificar)
Altres (especificar)
TOTAL DE DESPESES

INGRESSOS
Aportacions dels destinataris
Altres aportacions privades
Subvencions d’administracions
Altres (especificar)
Altres (especificar)
TOTAL D’INGRESSOS

DIFERENCIA INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

7.- Avaluació del projecte  
F

7.1.- Impacte del projecte i incidència sobre la ciutadania. 



7.2.-Mecanismes  d’avaluació i seguiment del projecte

7.3.-Resultats esperats del  projecte 

7.4.-Indicadors d’avaluació del projecte 
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