
 

CONVOCATORIA DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL 0,7% DEL PRESSUPOST COL.LEGIAL 2018 

DESTINAT A SOLIDARITAT 
 
 
 
 

 

Fa més de 15 anys que el Col·legi de l’Advocacia de Lleida adjudica el 0,7% 

del seu pressupost anual a alguna entitat o col·lectiu que treballi en favor 

de les persones en risc d’exclusió social o en el desenvolupament dels grups 

més necessitats. 

Per aquesta raó, novament, dirigim la present convocatòria a totes les entitats i 

organitzacions no governamentals que treballen al servei dels més desfavorits, 

perquè puguin optar a la assignació del 0,7% del 2018, donant a conèixer la 

seva tasca i els projectes que duen a terme en la lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social. 

 
 

QUI ES POT PRESENTAR 
 

Les entitats i organitzacions no governamentals sense afany de lucre, que 

treballin exclusivament en lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, tant en el 

nostre territori com a l’estranger. 

 
 

REQUISITS 
 

Totes les entitats i organitzacions no governamentals que  vulguin optar a 

l'assignació de solidaritat en la present convocatòria, hauran de presentar: 

1. Una sol·licitud per escrit, dirigida a l’ÀREA DE DRETS I SOCIETAT DEL 

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA, on s’inclouran les dades 

d’identificació complertes de l’entitat o organització, indicant la persona 

de contacte, el telèfon i un correu electrònic per poder realitzar les 

comunicacions. 

2. Un breu resum explicatiu de les finalitats i objectius de la entitat o 

organització, i les tasques i accions que dur a terme, especificant quin 

són els seus destinataris. 

3. Un resum explicatiu presentant el projecte o projectes que s’estiguin 

executant o es pretenguin iniciar durant l’any 2019. 



4. Opcionalment, material audiovisual i escrit relatiu als projectes 

presentats. 

 
 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ 
 

Totes  les  sol·licituds  juntament  amb  la  resta  de  documentació,  podran 

presentar-se fins al dia 15 de gener de 2019. 

 
 

QUANTITAT ASSIGNADA 
 

La quantitat total assignada per a l’ajut de solidaritat, en aquesta convocatòria 

2018, és de 5.400 €. 

El Col·legi de l’Advocacia de Lleida donarà a conèixer quina o quines son les 

entitats que han estat escollides per a rebre l’assignació de l’ajut de solidaritat, 

durant la segona quinzena del mes de gener del 2019. 
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