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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS 

DEDICADES A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ PER A LA 

JUSTÍCIA GLOBAL 

2016 

 

I N S T R U C C I O N S  P E R  A L  F O R M U L A R I  D E  

S O L · L I C I T U D  

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL  

Projectes d’aprenentatge servei 

(Modalitat C2) 

 

Aquestes instruccions s’han estructurat de manera que siguin una eina útil per emplenar el 

formulari de sol·licitud.  

Les entitats sol·licitants han de respectar de manera estricta l’estructura del formulari i han 

d’emplenar-ne tots els apartats seguint les instruccions que s’exposen en aquest document. 

Es recomana claredat, concreció i concisió, i utilitzar enllaços per a la seva consulta online 

en lloc de documents annexos.  

 

PRESENTACIÓ 

Existeix un únic tipus de formulari per a projectes anuals de la modalitat C2 del Programa 

d’Educació per a la Justícia Global. 

Les modalitats C1, C3 i C4 del Programa d’Educació per a la Justícia Global compten amb un altre 

formulari i guia d’instruccions. 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ I VALORACIÓ DE 
LA SOL·LICITUD 

La documentació obligatòria i complementària necessària per a la tramitació i valoració de les 
propostes es recull al punt 4 de la convocatòria.  

Enguany les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament per canal telemàtic a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les instruccions que s’hi especifiquen. 

 

INSTRUCCIONS GENERALS PER EMPLENAR EL FORMULARI  

Els formularis es troben disponibles a les següents adreces d’internet: www.bcn.cat/subvencions i 
www.bcn.cat/cooperacio.  

Com a criteri general, cal demostrar documentalment les informacions contingudes en el formulari; 
per exemple, la concertació amb una altra entitat (amb un conveni d’acord...), l’acord amb un centre 
educatiu,  el cofinançament d’un projecte (atorgament de subvenció o donació...), és a dir, tota 
aquella documentació que sustenti el relat que es descriu al llarg de la formulació.  

 

Es recomana llegir el document orientatiu de les actuacions d’Educació per a la Justícia 
Global que està penjat a la mateixa adreça d’internet que els formularis, que inclou una breu 
descripció dels elements que hauria de tenir un bon projecte d’Educació per a la Justícia Global.  

També es recomana llegir la guia “APS Pau, Drets Humans i Solidaritat. Noves propostes 
d’Educació per a la Justícia Global”, que podeu trobar en aquest enllaç.  

 

És important llegir les Bases de la Convocatòria per emplenar el formulari, així com el Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2016 de l’Ajuntament de Barcelona i les 
normes de seguiment i justificació de projectes. També es recomana llegir el document 
d’instruccions per emplenar aquest Formulari que ha d’acompanyar la instància de sol·licitud. 

 

 

http://www.bcn.cat/subvencions
http://www.bcn.cat/cooperacio
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/guia_pau%20drets%20humans%20i%20solidaritat_web.pdf

