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Subvenció SUPORT A FORMACIONS A MEMBRES D’EQUIPS de la Demarcació  

PROCEDIMENT 
 
 

Presentació 

Aquest document recull el procediment d’assignació dels imports destinats a la “subvenció de suport a 

formacions per a membres d’equips de la Demarcació”, tant dels equips motors de les àrees com dels 

diferents equips que les conformen.  

 
OBJECTIU 

Amb aquesta subvenció es vol fomentar que els Responsables Associatius (RRAA) de la Demarcació del 

Barcelonès i de les Sots-demarcacions es segueixin formant, i que aquestes formacions que realitzin puguin 

ser aprofitades per a millorar la seva tasca dins d’aquests equips. 

 
Aquesta subvenció vol ser un suport a la formació de totes les persones amb càrrecs de Responsables 

Associatius de la Demarcació del Barcelonès. La voluntat és que independentment de si l’ajut és concedit, 

la persona realitzi la formació. 

 
Qui pot demanar aquest suport? 

Ho poden demanar els membres dels següents equips: 

● Equip motor de l’Àrea Mar i de l’Àrea Muntanya 

● Equips de la Demarcació (Formiga) 

● Equips de les sots-demarcacions (Foca, Branques, etc.) 

 
Com s’ha de sol·licitar l’ajut? 

Per a la sol·licitud de l’ajuda, el procediment és el següent: 

1. La persona s’inscriu a la formació  

2. La persona sol·licitant realitza el pagament de la inscripció (confirmant la plaça) 

3. La persona sol·licitant formalitza la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic a 

barcelones@escoltesiguies.cat indicant la formació per la que voldria rebre la subvenció i el cost 

total d’aquesta.   

 
Quina documentació s’ha de presentar? 

Quan feu la sol·licitud de la subvenció a barcelones@escoltesiguies.cat heu de feu arribar la confirmació de 

l’Escola sobre la vostra plaça, amb això serà suficient. 
 

Terminis 

● Publicació de la convocatòria: 17 de novembre de 2022 

● Últim dia per a formalitzar la sol·licitud: 31 de desembre 2022 

● Publicació de la resolució: 20 de gener de 2023 

 

 
Adjudicació dels imports 

Aquesta convocatòria de subvenció serà gestionada per la TASA del Barcelonès. L’assignació dels imports 

concedits es realitzarà a la reunió de la pròpia TASA.  

 

Cada sol·licitant, només podrà sol·licitar l’ajut per a una formació (encara que hagi estat admès a més d’una 

formació dins del mateix curs). 
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Els imports s’assignaran d’acord amb els criteris especificats a continuació: 

● Formació vinculada al càrrec 
 

EQUIPS DE RRAA FORMACIONS 

Equips motors 

- Comissari/a 

- Responsables 
pedagògics 

- Secretari/a 

- Administrador/a 

- Consiliari 

- Animador/a de la Fe 

 

Equips motors Àrees 

FORA 

Formiga I - Mòdul persona Formiga II - 
Mòdul gestió Monogràfics 
Jornades de Gestió (*en el cas dels RRAA que 
ocupen els càrrecs de secretaris i administradors 
del sector o la demarcació) 
Altres formacions (vinculades al càrrec que 
s’ocupa) 

Equips de formacions Formadors de FOCA 
Formadors de FORMIGA 

FOFO 

Monogràfics d’aprofundiment: Pionerisme, 
Espiritualitat i natura, Gènere, Pedagogia de la 
vida i la mort, etc. 
Monogràfics específics de branques: 
Forcastors, Forllids, Forrings, Forpics, Fortruc 

Equips de 
branques 

Coordinació de branques 
Adjunts de branques 

Monogràfics específics de branques: 
Forcastors, Forllids, Forrings, Forpics, Fortruc 

Altres equips de 
Demarcació 

Equip Gènere 
Altres equips que 
puguin sorgir 

Monogràfics d’aprofundiment: Pionerisme, 
Espiritualitat i natura, Gènere, Pedagogia de la 
vida i la mort, etc. 

 
*es prioritzaran aquells que tinguin una 
vinculació directe amb l’equip al que es pertany 

Altres equips de les 
àrees 

Altres equips propis de 
les sots-demarcacions 

 
 

Primerament s’assignarà a les sol·licituds per a formacions vinculades al càrrec. En cas que no s’hagi assignat 

el total de la partida pressupostària, es podrà subvencionar formacions que no compleixin aquest criteri. 

 

S’assignarà un màxim de 50€ per persona beneficiària. En cas de no esgotar-se tota la partida, es podrà 

concedir un import superior a cada beneficiària, a criteri de la TASA del BCNès, fins a esgotar la partida 

pressupostària. 

 
En cap cas es concedirà la totalitat de la quota de la formació sol·licitada. 

 

 
Pagament de la subvenció 
Un cop la persona hagi finalitzat la formació a la que se li ha assignat la subvenció ha de fer un correu a 

barcelones@escoltesiguies.cat confirmant la finalització d’aquesta, enviant el seu número de compte i es 

procedirà a fer-li el pagament de l’import concedit. És responsabilitat de la persona beneficiaria d’avisar per 

a rebre els diners.  
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