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AANNNNEEXX  IIII--AA  
 

SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓ  PPEERR  AA  AASSSSOOCCIIAACCIIOONNSS  DDEE  VVEEÏÏNNSS  II  LLEESS  SSEEVVEESS  FFEEDDEERRAACCIIOONNSS    
CCoonnvvooccaattoorr iiaa  22001177--22001188    

  

FFOORRMMUULLAARRII  DDEELL  PPRROOJJEECCTTEE  
 

  
 
 

 
1.- MARC GENERAL EN EL QUAL ES DESENVOLUPA EL PROJE CTE 

 
 
 

 
1.1.- EL  BARRI I EL SEU ENTORN  

 

1.1.1.- Aspectes físics més significatius del barri  i entorn 

 

1.1.2.- Aspectes socials més significatius 

 
 

1.1.3.- Dificultats/necessitats més significatives detectades al barri i aspectes positius/potencialit ats 
més significatives 
 

Dificultats/necessitats Aspectes positius/potencial itats 
  
  
  
  

 
 

1.1.4.- Entitats i/o col·lectius que hi ha al vostr e barri i/o fora del barri 
 

Associació o col·lectiu del barri Relació i/o col·l aboració que teniu amb elles 
  
  
  
  
  

Associació o col·lectiu de fora del barri Relació i /o col·laboració que teniu amb elles  
  
  
  

 
 
1.1.5.- Dificultats més significatives trobades per  a treballar en xarxa amb altres entitats 
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1.1.6.- Propostes que es pensen posar en marxa per part de l’A.VV. per a superar dificultats del 
treball en xarxa amb altres entitats   
 
 

 
 

1.2.- L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I EL SEU FUNCIONAMENT 
 
1.2.1.- Nombre de persones que, malgrat no formen p art de la directiva, 
col·laboren com a voluntaris en diverses activitats  

 

1.2.2.- Periodicitat de les reunions de la junta di rectiva 

 

1.2.3.- Comissions o grups de treball que es creen a llarg de l’any i altres formes d’organitzar el 
treball 
 

1.2.4.- Principals tasques que realitzen les person es voluntàries 
 

1.2.5.- Projecte de barri: Activitats que es realit zen per a les quals NO ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 
en el projecte  

1.2.5.1.- Programa d’activitats festives 

 

 

Programa 
d’activitats 

Breu explicació de les activitats 

  
  
  
  
  
  
  
  

1.2.5.2.- Programa d’activitats socioculturals  

A) Tallers i activitats estables  

 
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
   

B) Tallers de caràcter puntual   
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Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
 

C) Activitats preventives i de sensibilització soci al 

 
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
 

D) Activitats d’acció social  

 
Activitats  Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
 

E) Activitats de millora de la barriada  

 
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
 

F) Activitats de treball en xarxa i participació a plataformes, tant a l’àmbit del barri com de la ciu tat  

 
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
 
1.2.6.- Millores que s’incorporen al nou projecte d es de l’avaluació de projectes i experiències 
anteriors.  
Aspecte 1  
 
 
Aspecte 2  
 
 
Aspecte 3  
 
 
Aspecte 4  
 
 
Aspecte 5  
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Aspecte 6  
 
 
 
 

 
2.- FUNCIONAMENT I DOTACIÓ DE BÉNS INVENTARIABLES  

 
 
 

2.1.- LOCAL UTILITZAT PER L’ASSOCIACIÓ  

 
 Propietat de l’associació   Llogat     Cedit amb despeses   Cedit sense despeses   No té local  

 
SI EL LOCAL ES CEDIT 

2.1.1.- Qui us cedeix el 
local 

 

2.1.2.- Quines despeses 
assumeix l’A.VV.  

 

SI EL LOCAL ES LLOGAT 
2.1.3.- Nom del llogater 
(segons contracte a nom 
de l’associació) 

 

2.1.4.- Preu anual del 
lloguer amb IVA inclòs 

 

CARACTERÍSTIQUES I ÚS DEL LOCAL 
(tant si és cedit com si és llogat) 

2.1.5.- Adreça completa 
del local. 

 

2.1.6.- Descripció de 
l’espai  

 

Espais Nombre  Característiques i m2 aproximats 
Sales d’activitats 
grosses 

  

Sales d’activitats 
més petites 

  

Cuina   
Despatxos   
Banys   
Magatzem   
Altres espais   

2.1.7.- Metres quadrats 
totals del local  

 

2.1.8.- Horari habitual d’ús del local 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

 
2.1.9.- Horari habitual en què el local està obert al públic 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 

Hora inici: 
Hora fi: 
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2.1.10.- Activitats que es 
realitzen en aquest local 

 

2.1.11.- Altres entitats o 
col·lectius amb els quals 
es comparteix o als quals 
es cedeix el local 

 

 
 

2.2.- DESPESES PER AL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ 
 

Concepte Cost anual  Observacions 
Lloguer de local   
Despeses d’electricitat   
Despeses d’aigua   
Despeses comunitat     
Telèfon (fixo i mòbil)   
Impostos   
Assegurances   
Gestoria   
Lloguer  fotocopiadora   
Reparacions   
Neteja   
Material fungible (fulls, 
grapes, arxivadors, clips, 
bolígrafs, tinta, dvd....) 

  

Dominis informàtics 
(web,  blog, etc.) 

  

Connexions internet (si 
no estan incloses al contracte 
de telèfon) 

  

Seguretat (extintors, 
alarmes….) 

  

Altres (concretar quines)   
TOTAL   
 

 
2.3.- DOTACIÓ DE BÉNS INVENTARIABLES 

 
Bé que es compra Característiques del 

bé 
Necessitats que cobrirà 
i ús habitual que tindrà 

On estarà ubicat Cost previst  

     
  

 
   

     
 
 

 
3.- PROGRAMA D’ACTIVITATS QUE ES PRESENTA A LA CONV OCATÒRIA DE  

SUBVENCIONS 2017-2018 
 

 
 

3.1.- OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE 
 

Objectiu 1:  
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Objectiu 2:  
 
 
 
Objectiu 3:  
 
 
 
Objectiu 4:  
 
 
 
Objectiu 5:   
 
 
 
 

 
3.2.- DESTINATARIS DEL PROJECTE 

 

Tipus de població 
elegida Descripció de les seves característiques i motius p er seleccionar-la 

 Infants  
 

 Joves 
 

 Adults  

 Majors  

 Dones 
 

 Població amb dificultats 
econòmiques 

 

 Població en risc de 
marginalitat 

 

 Població amb 
discapacitats 

 

 Població relacionada amb 
alguna activitat econòmica 
predominant al barri (petit 
comerç, restauració, venda 
ambulant…) 

 

 Població amb una identitat 
cultural definida 

 

 Altres sectors 

 

 

3.3.- ACTIVITATS DEL PROJECTE 
 

3.3.1.- Programa d’activitats festives per a les qu als ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 
 

A) Programa d’activitats de NADAL 
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Activitats Breu explicació de les activitats 
  
  
  

B) Programa d’activitats dels REIS  

 

 
 

Activitats Breu explicació de les activitats 
  
  
  

C) Programa d’activitats de SANT ANTONI-SANT SEBAST IÀ 

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

D) Programa d’activitats de CARNAVAL 

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  
  
  

E) Programa d’activitats de FESTES D’ESTIU 

Data aproximada de realització 
de les festes  Total aproximat de dies de festa  

Observacions  

Espais i/o equipaments del barri (tancats i oberts)  en els quals es desenvolupa el programa:  

  

Activitats Breu explicació de les activitats 
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F) Programa d’activitats d’ALTRES FESTES  

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  
  

3.3.2.- Programa d’activitats Sòcio-culturals i Sòc io-educatives per a les quals es demana subvenció  

A) Tallers i activitats estables  

MESOS DE REALITZACIÓ HORARI SETMANAL 
ACTIVITAT 

Dies setmanals i horaris  Total hores 
setmana  

Mesos concrets de 
realització  

Total 
mesos  

     

     

     

     

     

     

     

B) Tallers de caràcter puntual  

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

C) Activitats preventives i de sensibilització soci al  

 

 
 

Activitats Breu explicació de les activitats 
  
  
  

D) Activitats d’acció social   

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

F) Activitats de millora de la barriada   



Página 9 de 12 

 

 
 

Activitats Breu explicació de les activitats 
  
  
  

G) Activitats de treball en xarxa i participació a plataformes, tant a l’àmbit del barri com de la ciu tat  

 

 
 

Activitats Breu explicació de les activitats 
  
  
  

H) Altres activitat  

  
Activitats Breu explicació de les activitats 

  
  
  

 
  

3.4.- EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS 
 
3.4.1.- Qui o 
quines 
persones 
s’encarreguen 
de les activitats 
programades?  

  
    GGeenneerraallmmeenntt  ccoooorrddiinneenn  uunnaa  oo  dduueess  ppeerrssoonneess  qquuee  ssóónn  eellss  qquuee  rreessoolleenn  eellss  pprroobblleemmeess  ii  ssaabbeenn  

qquuee  ss’’hhaa  ddee  ffeerr..  
 

  El treball està distribuït entre els membres de la junta directiva i cada una d’elles assumeix 
alguna activitat o alguna funció concreta. 
 

  Les activitats les du a terme un altre col·lectiu i/o associació, nosaltres col·laboram amb ells 
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 

 
 
 
 
  

3.4.2.- Quin és 
el marc 
organitzatiu es 
prenen les 
decisions i es 
distribueixen 
les tasques a 
realitzar?  
 
 

  
  GGeenneerraallmmeenntt  hhii  uunnaa  oo  dduueess  ppeerrssoonneess  qquuee  jjaa  ssaabbeenn  eell  qquuee  ss’’hhaa  ddee  ffeerr  ii  ssóónn  lleess  qquuee  ddeecciiddeeiixxeenn..  

 
  Es fa des d’una altra organització o col·lectiu, nosaltres col·laboram amb ells, aportant els 

recursos. 
 

  Periòdicament es fan reunions de la junta directiva i es prenen les decisions, a més de 
distribuir tasques. 
 

  A més de les reunions de junta directiva, també es reuneix una comissió més ampla, amb més 
persones col·laboradores i més entitats del barri, per tal de prendre decisions i distribuir tasques. 
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
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3.4.3.- Qui fa les 
propostes per 
decidir les 
activitats  

  
  LLeess  dduueess  oo  ttrreess  ppeerrssoonneess  qquuee  ss’’eennccaarrrreegguueenn  ddee  dduurr  eennddaavvaanntt  lleess  aaccttiivviittaattss  ii  jjaa  ssaabbeenn  eell  qquuee  ccaall  

ffeerr..  
 

  La Junta Directiva i també altres persones col·laboradores i entitats que participen en les 
comissions de treball i en la presa de decisions i recullen opinions de la gent del barri. 
 

 Els veïns i les veïnes també venen a l’associació i fan propostes i els convidam a que les 
puguin explicar en les reunions per ser valorades de forma col·lectiva. 
 

 Hem fet un concurs d’idees per recollir noves propostes dels veïns i veïnes del barri. 
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
 
  

3.4.4.-Cóm 
participa la gent 
dels  talleres en 
les activitats 
festives?  

  
  NNoo  ppaarrttiicciippeenn,,  ssoolleenn  sseerr  ddaatteess  eenn  lleess  qquuee  eessttaann  mmééss  ooccuuppaattss  eenn  aallttrreess  ccoosseess  ii  nnoo  ppooddeenn  

ppaarrttiicciippaarr..  
 

  Malgrat no participen tots els taller ni totes les persones que assisteixen, si al programa de 
festes s’inclou alguna activitat que tingui a veure amb el taller, venes i participen.  
 

 La participació dels tallers a alguns dels programes de festes ja és habitual de la nostra 
programació. 
 

 De fet, són ells el que organitzen la festa. 
 

 Participen en la programació i organització general de les activitats festives.  
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
 
  

3.4.5.-Quines 
són les 
dificultats més 
importants que 
trobau per a la 
participació en 
les activitats?  
 
 
 

  
    LLaa  ggeenntt  nnoo  ss’’iinntteerreessssaa  ppeerr  aaqquueesstteess  ccoosseess  ii  nnoo  ppaarrttiicciippaa..  

 
    OOppiinneenn  ppeerròò  nnoo  ss’’iimmpplliiqquueenn  eenn  lleess  ssoolluucciioonnss..  

 
  Venen uns dies però després no tornen. 

 
 Ens manquen recursos per estimular la participació de la gent de forma compromesa. 

 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
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3.4.6.-Que fa 
l’associació per 
superar 
aquestes 
dificultats  
 

  
  NNoossaallttrreess  nnoo  ppooddeemm  ffeerr--hhii  rreess,,  nnoo  tteenniimm  rreeccuurrssooss  ssuuffiicciieennttss  ii  llaa  ggeenntt  nnoo  ss’’iinntteerreessssaa..  

 
 Intentam explicar les coses i les convidam a participar, però amb pocs resultats. 

 
 Aprofitam els tallers i altres activitats per tal crear oportunitats i poder explicar millor el que 

significa formar part de les activitats d’una associació no lucrativa i de persones voluntàries i que 
no som ni una acadèmia ni un servei. 
 

 Donam suport a les seves peticions i propostes, sempre que és possible i estiguin dins la línia 
d’actuació de l’entirtat.  
 
 Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
 
  

3.4.7.-Cóm es 
du el control de 
les despeses 
del projecte? 
 
 

  
    JJuunnttaamm  ttootteess  lleess  ffaaccttuurreess  ii  qquuaann  ss’’aaccaabbaa  eell  pprroojjeeccttee  ffeemm  llaa  jjuussttiiffiiccaacciióó..  

 
   Fem un control de les despeses de manera ocasional, per no gastar més del compte. 

 
   Fem una comptabilitat periòdica (mensual, bimensual, trimestral) i anam adjudicant factures a 

les diferents activitats del projecte  per tal d’anar ajustant la despesa a la justificació final i sol·licitar 
canvis de partida, si és necessari. 
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
  

3.4.8.-Altres 
aspectes de 
l’execució i el 
seguiment de 
les activitats 
que considereu 
adient explicar.  

 

 

3.5.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE  
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3.5.1.- Quan es 
fa l’avaluació 
del projecte  

  QQuuaann  ss’’aaccaabbaa  eell  pprroojjeeccttee  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonneess  eennccaarrrreeggaaddeess  dd’’eemmpplleennaarr  eellss  ffoorrmmuullaarriiss  
rreessppoonneenn  aa  lleess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  eennss  ddeemmaanneenn..  
  

  FFeemm  uunnaa  aavvaalluuaacciióó  aa  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  aabbaannss  dd’’eemmpplleennaarr  eellss  ffoorrmmuullaarriiss  dd’’aavvaalluuaacciióó  
  

  FFeemm  uunnaa  aavvaalluuaacciióó  ccoonnttiinnuuaaddaa  eenn  eell  mmaarrcc  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ii  dd’’aallttrreess  ccoommiissssiioonnss  ddee  ttrreebbaallll,,  
ssoobbrree  eell  pprroojjeeccttee  gglloobbaall  ii  ssoobbrree  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss..  
  

  FFeemm  uunnaa  aavvaalluuaacciióó  eessppeeccííffiiccaa  aall  ffiinnaall  ddee  ccaaddaa  cciiccllee  dd’’aaccttiivviittaattss..  
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
  

3.5.2.-Qui 
participa a 
l’avaluació del 
projecte  
 

  LLeess  ppeerrssoonneess  qquuee  ss’’eennccaarrrreegguueenn  ddee  ffeerr  lleess  aaccttiivviittaattss,,  ppeerrqquuèè  ssóónn  lleess  qquuee  mmééss  ssaabbeenn  ppeerr  ffeerr  
ll’’aavvaalluuaacciióó..  
  

  EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ssóónn  eellss  qquuee  dduueenn  aa  tteerrmmee  ll’’aavvaalluuaacciióó..  
  

  LLeess  ppeerrssoonneess  ccooll··llaabboorraaddoorreess,,  sseeggoonnss  ll’’aaccttiivviittaatt  qquuee  ss’’aavvaalluuaa..  
 

  EEss  rreeccuulllleenn  ooppiinniioonnss  ii  vvaalloorraacciioonnss  ddeellss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess  ii  eess  tteenneenn  eenn  ccoommppttee..  
 
Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
  

3.5.3.-Cóm es fa 
l’avaluació del 
projecte.  
 
 

  
  SS’’eemmpplleenneenn  eellss  ffoorrmmuullaarreess  qquuee  eennss  ddeemmaannaa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt..    

 
  EEss  rreeccuulllleenn  ooppiinniioonnss  ii  vvaalloorraacciioonnss,,  ddee  ccaarrààcctteerr  oorraall,,  ddeellss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess  ii  eess  tteenneenn  eenn  ccoommppttee..  

 
  EEss  ffaann  rreeuunniioonnss  dd’’aavvaalluuaacciióó  eessppeeccííffiiqquueess  aall  llllaarrgg  ddee  ll’’aannyy..    

 
  EEss  ffaann  qqüüeessttiioonnaarriiss  dd’’aavvaalluuaacciióó  ii  aallttrreess  mmiittjjaannss  ffoorrmmaallss  ppeerr  rreeccoolllliirr  ooppiinniioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  ii  

vveeïïnnaattss  
  
 Breu explicació de l’opció o les opcions elegides o  d’altres opcions que expliquin millor la 
vostra realitat: 
 

 
 
  

3.5.4.-Altres 
aspectes de 
l’avaluació del 
projecte que 
considereu 
adient explicar  
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