
 

 

 
2018 - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT AMB ELS POBLES MÉS DESAFAVORITS 

 
 En/Na.................................................................................................................................... 
 
 amb DNI ......................................, amb domicili al carrer de ................................................  
 
 núm. ...................................... Població.............................................CP.................... i adreça  
 
 electrònica  ......................................................................................i actuant en representació  
 
 de l’entitat   .........................................................................amb número de NIF........................... 
 
 

EXPOSO: 
 

1. Que estic interessat/da en participar a la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els 
pobles més desfavorits convocada per l’ajuntament de Caldes de Montbui corresponent 
a  l’any 2018. 
 

2. Que conec el contingut de les bases reguladores per a la concessió de les 
subvencions objecte de la convocatòria i aprovades per l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 

3. Que declaro que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i detallades a 
continuació son certes:  

  Que represento a l’entitat en referència a aquesta convocatòria de subvenció. 
  Que l’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 

l’AEAT i la Seguretat Social. 
 Que l’entitat no es troba sotmesa en cap de les prohibicions per obtenir la condició 

de beneficiari d’una subvenció prevista a l’article 13 de la Llei General de Subvencions. 
  Que l’entitat compleix amb els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, 

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



 

 

 Que l’entitat ha justificat la subvenció de la convocatòria anterior. 
Cosa que acredito amb la documentació annexa següent: 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L'ENTITAT 

 Estatuts de l’entitat. 
 Fotocòpia del NIF de l’entitat. 
 Fotocòpia del NIF de la persona que subscriu la sol·licitud. 
 Fotocòpia de document que acrediti estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats. 
 Certificat emès pel secretari/a de l’entitat acreditant la composició de la junta. 
 Memòria d’activitats de cooperació i sensibilització de l’últim exercici, detallant les 

actuacions realitzades a Caldes de Montbui. 
 Memòria econòmica de l’exercici econòmic anterior i pressupost de l’exercici actual. 
 Acreditació de tenir seu o delegació permanent al municipi. 

 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CONTRAPART O SOCI LOCAL 

 Document de registre com a entitat de la contrapart. 
 Estatuts de l’entitat de la contrapart. 
 Memòria d’activitats de la contrapart. 
 Memòria econòmica de l’exercici econòmic anterior i pressupost de l’exercici actual. 

 
En cas que el projecte hagi estat presentat per diverses entitats que l’executen 
conjuntament, s’haurà de presentar la documentació abans esmentada de totes les 
entitats. Si aquesta documentació s'ha lliurat anteriorment a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui indiqueu en quin tràmit s'ha fet. 
 

4. Que adjunto a aquesta sol·licitud la documentació especifica del projecte. 
 
Per això, 
 
SOL·LICITO  
 



 

 

Que em sigui concedida una subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat amb els pobles més desafavorits per aquest any 2018 per un import total de 
___________ euros. 
 
Caldes de Montbui, .........de.................... de 2018   (Signatura) 
 
DOCUMENTACIO ESPECIFICA DEL PROJECTE 
 
1. PRESENTACIÓ (RESUM) 
 

Títol del projecte 
 
 
 

Localització geogràfica  
(zona, regió, país) 

 
 
 
 

Període global d'execució  
del projecte 

 
 
 
 

Període pel qual es sol·licita 
suport econòmic 

 
 
 
 

 
Resum de la intervenció 
proposada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES I ENTITATS PARTICIPANTS 
 
2.1 DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT O DIVERSES 
 
Nom de l'entitat:  
NIF: 
Núm. de Registre Municipal d’Entitats: 
Adreça postal per a notificacions: 
Codi postal:  
Població:  
Telèfon: 
Adreça electrònica: 
Pàgina web: 
 
Persona de contacte del projecte: 
Càrrec dins de l'entitat: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica de contacte: 
 
Any de constitució: 
Nombre de socis: 
Nombre de personal voluntari: 
Nombre de personal contractat: 
 
núm. BIC: 
núm. IBAN (24 dígits):  
 



 

 

Explicació la relació de l'entitat sol·licitant i la contrapart: 
 
 
2.2 DADES DE LA CONTRAPART O SOCI LOCAL 
 
Nom de la contrapart:  
Tipus d'entitat (cooperativa, fundació, etc.): 
Àmbit d'activitat o d'actuació: 
Data de constitució: 
Pàgina web: 
Adreça electrònica: 
 
Persona responsable del projecte: 
Càrrec: 
Adreça electrònica: 
Adreça postal: 
Telèfon: 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que totes les dades que figuren en aquest formulari passen a formar part d’un fitxer 
d’ús intern propietat de l’Ajuntament Caldes de Montbui en què es garanteix la seva seguretat i 
el seu tractament. Així mateix us informem, també, que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una instància al Registre General d’aquest 
Ajuntament a l’OAC. 
 
 
3. PROJECTE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
3.1 DADES GENERALS 
 
Nom del projecte:  
Localització geogràfica: 
Sector de cooperació (educació, salut, etc.) : 
 
Data d'inici del projecte: 
Data prevista de finalització del projecte: 



 

 

 

Projecte de continuïtat o subvencionat anteriorment: Sí  - No  
 
Nombre de beneficiaris: 
 
Import total del projecte: 
Aportació de l'entitat sol·licitant: 
Aportació de la contrapart: 
Import sol·licitat: 
 
Breu descripció de l'actuació: 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Context històric, econòmic, social i polític on es desenvolupa el projecte: 
 
Situació existent i problemàtica de la zona: 
 
Antecedents: 
 
Justificació de la necessitat d'actuació: 
 
 
3.3 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ BENEFICIÀRIA DEL PROJECTE 
 
Tipus de població beneficiària: 
 
Nombre de beneficiaris directe: 
Nombre de beneficiaris indirectes:  
 
 
3.4 OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS DEL PROJECTE 
 
Objectius globals: 
Objectius específics: 



 

 

Indicadors del grau de consecució dels objectius: 
 
Resultats esperats: 
 
3.5 METODOLOGIA DE TREBALL I ACTIVITATS PREVISTES DEL PROJECTE 
 
Activitats previstes (cadascuna): 
Recursos necessaris: 
Cost econòmic: 
 
3.6 CALENDARI D'EXECUCIÓ I CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS 
 
Data d'inici del projecte (mes/any):  
Data prevista de finalització del projecte (mes/any): 
 
Cronograma de les activitats previstes: 
 
3.7 PRESSUPOST 
3.7.1 DADES ECONÒMIQUES BÀSIQUES 
 
Import global del projecte: 
Import sol·licitat a l'Ajuntament: 
Aportació de l'entitat sol·licitant: 
Aportació de la contrapart local: 
Altres aportacions previstes: 
 
3.7.2 COFINANÇAMENTS 
 
Indicar (institució/entitat, import, confirmades o previstes i percentatge):  
 
3.7.3 PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 
Pressupost general indicant els conceptes:  
 
Pressupost detallat per partides: 
 



 

 

Previsió de finançament del projecte:  
 
3.8 MECANISME DE GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 
 
Viabilitat econòmica: 
Recursos humans:  
 
3.9 SISTEMA D'AVALUACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE 
 
Procés intern d'avaluació:  
Procés extern d'avaluació: 
 
3.10 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ A CALDES DE MONTBUI RELACIONADES AMB EL 
PROJECTE 
 
Actuacions previstes:  


