
 
 

En/Na  _______________________________________________________________________  
com a president de l’entitat _______________________________________________________  
amb DNI núm.  ___________________ amb domicili a  _______________________________  
carrer _______________________________ núm ____ pis ____ porta ____ telèfon 
__________ 
Essent coneixedor i amb el compromís de respectar la normativa que regula aquest cens. 
 
SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ EN EL CENS D’ENTITATS D’ÀMBIT CULTURAL, 
de la següent entitat: 
 
NOM ENTITAT  
ACTIVITAT  
  Associació Veïns   Grup teatre, música, dansa o arts plàstiques 
  Associació Cultural   Org. festes majors o festes tradicionals 
   ______________________                                                    ____________________________________ 
DOMICILI SOCIAL  
NOMBRE DE SOCIS           % dels socis empadronats al municipi 
NÚM REGISTRE       NIF  

(Direcció General de 

   

 

  
  

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA:  data actualització:_________________ 
PRESIDENT:  
SECRETARI:  
TRESORER:  
VOCAL 1:  
VOCAL 2:  
ALTRES:  
  
Persona habitual de contacte amb el Patronat Municipal de Cultura 
Nom:  Tel.  
Informació per a usuaris  
Adreça i tel d’ús públic:  
 
  
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN:  
       
1.-  Còpia dels estatuts registrats* 2.-  Dades actualitzades Junta de Govern*  
3.-  Relació d’activitats previstes* 4.-  Resolució inscripció DGDEJ *  
5.-   6.-    

* Sense adjuntar la documentació aquesta sol·licitud no té validesa 
 
 
Signatura, 
 
 
Data:_______________________________ 
 
 

 
 
 

 
 PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, 

 EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

Complimentar pel Patronat :  
Data: …………… 
Núm registre: …………… 
Núm. Cens:........................ 



CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 
 
La sol·licitud és de caràcter voluntari i s’ha de tramitar a través de les oficines del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut. 

Podran formar part del cens les entitats que compleixin tots i cadascun d’aquests criteris: 
 
1. Entitats sense ànim de lucre i registrades a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 
2. Entitats que el seu àmbit d’actuació sigui algun d’aquests: 
• Associacions de veïns • Grups de teatre, música, dansa o arts plàstiques. 
• Associacions culturals 
 

• Associacions que actuïn com a organitzadors de festes majors o altres festes 
tradicionals. 

 
1. Entitats que no formin part de qualsevol altra àrea de l’Ajuntament. (Esports, Medi Ambient, Polítiques 

Socials, etc) . 
2. Entitats que desenvolupin la seva activitat dins del terme local i amb domicili social al municipi. 
3. Entitats on més del 50% dels socis estiguin empadronats al municipi. 
4. Entitats amb un nombre de socis superior a 20. 
5. Entitats que en el seu programa anual presentin, com a mínim, una actuació oberta a qualsevol veí del 

municipi. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
- Resolució inscripció Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques  
- Còpia dels estatuts vigents 
- Dades actualitzades de la junta de govern 
- Adreça i telèfon de contacte (per a la coordinació amb el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 

Joventut) 
- Adreça i telèfon d’ús públic (per a informacions als usuaris) 
- Relació d’activitats previstes 
 

PRESTACIONS 
El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès, tenint en compte la 
disponibilitat del moment, obrirà a les entitats censades la possibilitat de participar dels següents ajuts o prestacions: 
 
- Convocatòries d’ajuts econòmics 
- Préstec d'infrastructura 
- Utilització d’espais municipals 
- Suport i assessorament tècnic 
- Suport publicitari. (agenda comarcal, local i serv. de fotocòpies fins a 300/activitat) 
- Formació 
 
CONTRAPRESTACIONS 

 

Les entitats que formin part s’han de comprometre a: 

- Complir els requisits i el procediment abans esmentat. 
- Informar al PMCEIJ de qualsevol canvi que modifiqui les condicions presentades en el moment de la sol·licitud. 
- Presentar la memòria anual (nombre de socis actualitzat, resum de les activitats dutes a terme, nivell de 

participació, inversions realitzades, valoració de l’exercici, altres qüestions que l’entitat pugui trobar rellevants).  
- Respectar i seguir les pautes indicades en aquest cens i en la resta de normatives o reglaments que regulen la relació 

d’aquest Patronat amb les entitats (subvencions, préstec d’infrastructura, etc). 
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