
 

 
Annex 1 Cultura. Descripció bàsica del projecte o activitat 
       

A. SOBRE L’ENTITAT 
1. DADES BÀSIQUES 

Nom de l’entitat:  CIF:  

Nom i cognoms del president/a:  Telèfon: 

Correu electrònic:  

 

B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ: 
2. IDENTIFICACIÓ 

Activitat proposada: 

Lloc de realització de l’activitat o servei: 

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte: 

Data d’inici: Data de finalització: 

Hora d’inici: Hora de finalització: 

Es sol·licita fer difusió de l’acte als mitjans de comunicació locals? 

 

 SI NO 

 3. DESCRIPCIÓ (breu descripció de l’activitat, dels objectius i dels resultats esperats) 
Descripció de l’activitat 

 
 
Descripció dels objectius i dels resultats esperats 

 
 
Si es sol·licita presència de l’alcalde o regidors, detalleu a qui sol·liciteu, els horaris i el protocol de l’activitat 

 

 

Responsable de l'activitat: Telèfon: 
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ GENERALS (segons el punt 12 de la convocatòria) 

Justifiqueu àmpliament cada concepte als efectes del càlcul de la puntuació corresponent 

Els programes o les activitats que tinguin 
projecció i difusió dins del poble, i que 
estiguin obertes a tota la ciutadania. 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar perquè l’activitat té projecció dins del poble i 
manifestar si està oberta a tota la població i a qui va 
dirigida. 

 

La integració de l’activitat amb els projectes 
impulsats per l’Ajuntament diferents a 
l’àmbit cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar i justificar documentalment, si s’escau, la 
vinculació de l’activitat amb els projectes municipals i allò 
que aporta al municipi 

 

El nivell d’autofinançament i la possible 
concessió econòmica o material d’algun 
altre organisme públic o privat. 
 
 
 
 
 
 
Explicar i justificar documentalment, si s’escau, les 
subvencions o ajuts rebuts diferents dels de l’Ajuntament 
o d’altres ingressos que hom pensi generar (entrades, 
tiquets, marxandatge, subvencions, patrocinis, etc.). 

 

L’assistència a òrgans de participació 
estable al municipi i a activitats de 
participació i formació organitzades per 
l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
Detallar les reunions a la Taula d’Entitats, als grups de 
treball, a les activitats formatives, etc. organitzades per 
l’Ajuntament a les que ha assistit el darrer any. 
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS (segons el punt 12 de la convocatòria) 

Justifiqueu àmpliament cada concepte als efectes del càlcul de la puntuació corresponent 

Vinculació a projectes culturals prioritaris 
de l’Ajuntament (Parets municipi lector, Festa de la 
Pedra del Diable, Cavalcada dels Reis Mags, el món del 
teatre, efemèrides culturals i històriques locals, la diversitat
cultural, la interculturalitat, l'agermanament 
Parets-Chilluévar-SantoTomé,...).  
 
 
Explicar i justificar documentalment, si s’escau, la 
vinculació de l’activitat amb els projectes esmentats i allò 
que aporta a les celebracions locals. 
 

 

El foment i la difusió de la cultura popular i 
tradicional catalana, i la andalusa vinculada
a l'agermanament Parets-Chilluévar-Santo
Tomé. 
 
 
 Explicar i justificar documentalment, si s’escau, la 
vinculació de l’activitat amb la cultura popular i tradicional 
catalana i allò que aporta a les celebracions festives 
locals. 

 

 L’interès cultural i creatiu de l’activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar i justificar documentalment, si s’escau, l’interès 
cultural i creatiu que té l’activitat. 

 

Activitats o programes relacionats amb el 
patrimoni històric i cultural del municipi. 
 
 
 
 
 
 
Explicar i justificar documentalment, si s’escau, la 
vinculació de l’activitat amb el patrimoni històric i cultural 
local i allò que aporta de valor afegit al municipi. 

 

Les iniciatives d’entitats que cooperin entre 
elles amb l’objectiu d’optimitzar recursos. 
 
 
 
 
 
Descriure quines entitats cooperen en la activitat, les 
tasques que desenvolupen i quina optimització de 
recursos es genera. 
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6. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE – PRESSUPOST GENERAL 

Despeses previstes Caixets o contractacions:   €

 Servei tècnic i lloguers d’equips:   €

 Adquisició i/o lloguer de materials:   €

 Publicitat i difusió:   €

 Marxandatge, trofeus, obsequis i altres: €

 Assegurances: €

 
Altres despeses (descriure-les): 
.................................................................................   €

 
Altres despeses (descriure-les): 
.................................................................................   €

 
Altres despeses (descriure-les): 
.................................................................................   €

 Total despeses previstes:   €

 
 
 

Ingressos previstos 
Recursos propis de l’entitat (quota socis, inscripció
i altres):   €

 Subvencions d’altres administracions o patrocinis:   €

 Taquillatge, quotes o aportacions:   €

 Venda de productes i marxandatge:   €

 Publicitat i/o esponsorització:   €

 
Altres ingressos (descriure'ls): 
..................................................................................   €

 Total d’ingressos previstos:   €

   

Balanç econòmic final (ingressos menys despeses):    €

 SUBVENCIÓ MUNICIPAL (import econòmic sol·licitat):   €
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 7. INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENT I ALTRES SERVEIS 

 Descripció dels materials o serveis Preu unitari de referència Import 

_____ Escenari de 3 x 5 metres amb una escala 120,00 €   €

_____ Escenari de 6 x 5 metres amb una escala 150,00 €   €

_____ Escenari de 9 x 5 metres amb una escala 200,00 €   €

_____ Taules de 2 x 0,80 m. (recollir la clau de les gàbies a Can Rajoler)                       5,00 €   €

_____ Cadires de fusta plegables (recollir la clau de les gàbies a Can Rajoler)                         0,80 €   €

_____ Tanques d’obres 3,00 €   €

_____ Equip de so petit (fins a 50 persones) amb 
tècnic inclòs 

400,00 €   €

_____ Equip de so gran (de 50 a 300 persones) amb 
tècnic inclòs 

650,00 €   €

_____ Contenidors de brossa (rebuig) 6,00 €   €

_____ Barbacoa 50,00 €   €

_____ Pannells d’exposició 25,00 €   €

_____ Altre (especificar)    €

_____ Altre (especificar)    €

_____ Altre (especificar)    €

Transport (recollida i tornada). Anoteu sempre una 
unitat.Deixeu-ho enblanc si podeu fer vosaltres 
el transport de recollida del material  

  €

  Tècnic extern 260,15 €   €

Auxiliar tècnic extern 248,05 €   €

Servei de neteja viària amb camió 100,00 €/h 

Servei d’ambulància: ______ hores (horari de ____ a 
___ hores) 

65,00 €/h   €

 Valoració econòmica de la infraestructura:   €

 
Parets del Vallès,                de                                de  
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En el cas de necessitar infraestructures, equipament o serveis de l’Ajuntament per fer l'activitat, detallar el nombre, la descripció i la valoració d’allò que es demana. Ajustar al màxim aquesta demanda a les necessitats reals de l’activitat (deixant així material a disposició d’altres associacions). L'Ajuntament cedeix gratuïtament el seu material disponible, però les despeses que es generin les ha de pagar l'entitat sol·licitant.
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