CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS
JUVENILS DE VALLS PER AL CURS 2018/2019 (Modalitat A)

Projecte d'activitat i pressupost
Activitats ordinàries i funcionament
Nombre de socis/es ______
Nombre d'usuaris/es del conjunt de les activitats organitzades per l'entitat______

Participació en projectes de barri i ciutat
L’entitat participa en activitats organitzades pel seu barri i ciutat: SÍ

NO

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-les
1______________________________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________________________________
4______________________________________________________________________________________________________

Col·laboració en activitats del cicle festiu
L’entitat col·labora i participa en activitats del cicle festiu1:

SÍ

NO

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-les
1______________________________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________________________________
4______________________________________________________________________________________________________

Calendari anual de treball2

2018
Set.

1
2

Oct.

Nov.

2019
Des.

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Mag.

Activitats organitzades per la Xarxa de Cultura de Valls i/o l'Ajuntament de Valls.
Indiqueu al calendari el nom de les activitats realitzades.

Jun.

Jul.

Ago

Projecte objecte de subvenció

Activitat 1
Nom del projecte

Descripció
Descriviu l'activitat i indiqueu també l'interès formatiu, educatiu, lúdic, social/comunitari o cultural del
projecte.

Objectius
Descriviu els objectius i indiqueu també si amb el projecte es promou l'associacionisme juvenil i la
cohesió social.

Destinataris/es de l'activitat

Lloc de realització

Calendari

Avaluació

L’activitat s’organitza amb altres entitats i/o amb Xarxa de Cultura i/o Ajuntament de Valls?
□ Sí
□ No
Amb quines: __________________________________________________________________________________________
En l’activitat hi participen altres entitats?
□ Sí
□ No
Quines: ______________________________________________________________________________________________

És el primer cop que es realitza l'activitat? □ Sí

□ No

Informació econòmica del projecte
Pressupost
Ingressos
Concepte

TOTAL

Despeses
Quantitat

Concepte

Quantitat

TOTAL

Activitat 2
Nom del projecte

Descripció
Descriviu l'activitat i indiqueu també l'interès formatiu, educatiu, lúdic, social/comunitari o cultural del
projecte.

Objectius
Descriviu els objectius i indiqueu també si amb el projecte es promou l'associacionisme juvenil i la
cohesió social.

Destinataris/es de l'activitat

Lloc de realització

Calendari

Avaluació

L’activitat s’organitza amb altres entitats i/o amb Xarxa de Cultura i/o Ajuntament de Valls?
□ Sí
□ No
Amb quines: _________________________________________________________________________________________
En l’activitat hi participen altres entitats?
□ Sí
□ No
Quines: ______________________________________________________________________________________________
És el primer cop que es realitza l'activitat? □ Sí

□ No

Informació econòmica del projecte
Pressupost
Ingressos
Concepte

TOTAL

Despeses
Quantitat

Concepte

TOTAL

Quantitat

Activitat 3
Nom del projecte

Descripció
Descriviu l'activitat i indiqueu també l'interès formatiu, educatiu, lúdic, social/comunitari o cultural del
projecte.

Objectius
Descriviu els objectius i indiqueu també si amb el projecte es promou l'associacionisme juvenil i la
cohesió social.

Destinataris/es de l'activitat

Lloc de realització

Calendari

Avaluació

L’activitat s’organitza amb altres entitats i/o amb Xarxa de Cultura i Ajuntament de Valls?
□ Sí
□ No
Amb quines: _________________________________________________________________________________________
En l’activitat hi participen altres entitats?
□ Sí
□ No
Quines: ______________________________________________________________________________________________
És el primer cop que es realitza l'activitat? □ Sí

□ No

Informació econòmica del projecte
Pressupost
Ingressos
Concepte

TOTAL

Despeses
Concepte

Quantitat

Quantitat

TOTAL

Informació econòmica
L’entitat rep o ha rebut altres subvencions/ajudes per algun dels projecte descrits durant el 2018 o
2019:
SÍ

NO

En cas afirmatiu, de quin organisme i quina quantitat?
_______________________________________________________________________________________________________

RESUM ECONÒMIC:
Cost total de les activitats:

Quantitat que se sol·licita a l’Ajuntament de Valls:

