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Memòria d’actuació del projecte/activitat/servei subvencionat en la 

convocatòria 2017. 

Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 
 

A. SOBRE L’ENTITAT 
 

1. DADES BÀSIQUES 

Nom de l’entitat: Amics dels Infants del Marroc - IMA NIF:  G62555859 

Persona responsable del projecte: Oscar de Rosselló Ester 

 

2. NOM I RESUM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 

Nom projecte: Desenvolupament d'activitats de l'entitat   Codi / Número expedient: 17S02079-0 

Breu descripció: Organització i desenvolupament de les activitats pròpies de l'entitat                           

Indiqueu a quina convocatòria es va finançar 

Projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat per a l'any 2017 
 

B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR: 
 

1. IDENTIFICACIÓ 

Denominació: Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat 

 

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT 

Indicant les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la convocatòria i els motius 

El projecte s’ha estructurat a partir de les següents línies d’intervenció: 
1. Activitats de suport post-adoptiu (espai de trobada): s’ha creat un espai de confiança, adreçat a les famílies 
adoptives, per compartir inquietuds i experiències relacionades amb el fet de tenir un infant adoptat en el dia a dia 
familiar, veïnal, a l’escola, amb l’administració, etc.  
2. Trobades entre famílies: s’ha realitzat la trobada de tardor (a l’alberg Mare de Déu de Montserrat de 
Barcelona), amb activitats de lleure educatiu organitzades per als infants i la celebració de l’Assemblea anual 
ordinària de l’entitat. No s’ha pogut realitzar la trobada de primavera, prevista projecte presentat a la convocatòria, 
per problemes climatològics. 
3. Cursos de darija (dialecte àrab marroquí): s’han realitzat cursos per a l’aprenentatge del dialecte darija amb 
professionals de l’ensenyament d’idiomes. 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: s’han realitzat dues 
projeccions del documental “Madres invisibles” (2016), que tracta de la discriminació que pateixen les mares solteres 
al Marroc. S’han fet projeccions a la sala Zumzeig i al Casal del Pou de la Figuera (en aquest cas amb la 
col·laboració del Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs). Aquesta línia d’intervenció s’ha potenciat 
respecte a la previsió inicial. 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra la discriminació de qualsevol persona o col·lectiu, en especial 
contra les actituds xenòfobes: s’han realitzat diferents accions amb motiu dels atemptats d’agost de 2017 a 
Barcelona i l’onada d’actituds islamòfobes i arabòfobes que van provocar. No s’ha realitzat la presentació d’un llibre 
de cuina marroquina ni la mostra de pastisseria del Marroc inicialment previstes, a causa de problemes d’agenda 
amb els col·laboradors que havien d’efectuar les activitats.  
6. Sensibilització institucional sobre l’adopció d’infants al Marroc i suport administratiu a les famílies adoptives: 
s’han realitzat reunions amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), el Consolat del Marroc a Barcelona 
i advocades de dret internacional, amb l’objectiu de promoure la millora dels processos de seguiment de les 
adopcions efectuades al Marroc i la reobertura dels processos d’adopció internacional en aquest país. Aquesta línia 
d’intervenció no estava prevista en el projecte presentat a la convocatòria. 
S’ha efectuat la promoció i difusió pública de les activitats a través dels canals de comunicació d’IMA: web 
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(www.amicsinfantsmarroc.org), facebook (https://www.facebook.com/AmicsInfantsMarroc), twitter 
(https://twitter.com/ima_aminfmarroc), blog (https://amicsinfantsmarroc.wordpress.com/) i correu electrònic. 

 
 
Àmbit temàtic i programa: Na. Foment d’activitats organitzatives  

Lloc de realització de l’activitat o servei: Local de l'entitat, sales de projecció i espais públics BCN 

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte: Equip del documental Madres Invisibles, Sala Zumzeig 

Casal de Pou de la Figuera, Centre EuroÀrab, entitats adherides a la manifestació del 21/8.. 

Data d’inici:  01/01/2017                                                                               Data de finalització: 31/12/2017 

Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona: 1.000,00 € Import total final del projecte: 6.117,59 € 

Percentatge dels fons Ajuntament de Barcelona/ICUB/IBE/IMD/Import total 16,35% 

 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

(Indiqueu el grau d’adequació dels antecedents plantejats i de la necessitat del projecte respecte de l’execució real del 

mateix) 

Els antecedents i les necessitats del projecte plantejats en el document presentat inicialment s’adeqüen perfectament 
a l’execució de les activitats realitzades durant l’any 2017. En aquest sentit, s’ha donat continuïtat a la tasca 
desenvolupada per IMA en els darrers anys i s’ha mantingut la valoració i l’impacte positius que tenen aquestes 
activitats en les persones assistents i en la mateixa associació, gràcies a les relacions mútues que s’estableixen, 
l’intercanvi de vivències i experiències i els debats que es realitzen sobre les situacions comunes que afecten el 
col·lectiu i les alternatives d’intervenció. També s’ha mantingut la rellevància de les actuacions, no només per a la 
nostra associació i per a les famílies que en formem part, sinó per a totes les famílies de la ciutat que han adoptat 
infants al Marroc (famílies kafils) i totes aquelles persones interessades en els valors que promou l’entitat. 
D’altra banda, s’ha potenciat la col·laboració amb altres entitats en relació amb les activitats desenvolupades en anys 
anteriors, especialment en les activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc, de 
promoció de la interculturalitat i lluita contra la discriminació de qualsevol persona o col·lectiu i de sensibilització 
institucional sobre l’adopció d’infants al Marroc i suport administratiu a les famílies adoptives. 
Per aquestes raons, es contempla la continuïtat d’aquestes activitats més enllà de l’any 2017. 

 

4. DESTINATARIS DEL PROJECTE 

(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de definició, execució i 

seguiment) 

Els col·lectius destinataris prioritaris del projecte han estat els següents: 
- 282 persones que formen part de les 107 famílies associades a IMA 
- 569 persones interessades en les activitats i els valors que promou IMA (“amics d’IMA”) 
- TOTAL: 851 persones 
En algunes activitats s’ha donat una significativa afluència de persones que formen part de famílies kafils no 
associades a IMA (algunes d’elles mantenen una forta vinculació amb l’entitat, com demostra la seva elevada 
participació en les trobades entre famílies) i de públic en general (la seva assistència ha estat important en les 
projeccions del documental “Madres invisibles” i en les activitats de promoció de la interculturalitat). Les activitats, per 
tant, no s’han destinat exclusivament a les persones associades a IMA, sinó que el col·lectiu total destinatari ha 
superat les 1.000 persones i ha estat molt majoritàriament format per dones. 



  Justificació de subvenció de convocatòria general 
  Memòria d’actuació
   

 
 3 

Els membres de la Junta Directiva d’IMA han efectuat la definició, execució i seguiment del projecte, juntament amb 
d’altres persones associades a l’entitat que de forma voluntària col·laboren en aquestes tasques. Totes aquestes 
persones pertanyen a famílies que han adoptat infants al Marroc. Així mateix, és de destacar que la definició del 
projecte es va elaborar a partir de les estratègies i temàtiques d’intervenció discutides i consensuades en les 
assemblees de l’entitat i en les trobades amb famílies. 
Pel que fa a les activitats realitzades en col·laboració amb altres entitats, també participen directament en aquestes 
tasques les persones que formen part dels seus òrgans de direcció i administració. 
La Junta d’IMA ha efectuat també una valoració final de les actuacions, amb l’objectiu de detectar les causes dels 
problemes que s’hagin presentat i proposar accions de millora de cara als anys següents. 
La totalitat de les persones que han intervingut en les fases de disseny, realització i avaluació de les activitats forma 
part doncs dels col·lectius destinataris prioritaris i es troba associada a IMA o a la resta d’entitats col·laboradores. Per 
part d’IMA, en les tasques necessàries per al desenvolupament del projecte hi participen 13 persones (54% dones i 
46% homes). Així doncs, si s’exclou la secretària tècnica de l’entitat (que es troba contractada i no és associada a 
IMA) es pot afirmar que el 7,8% de les 167 persones adultes que formen part de les famílies associades assumeixen 
directament aquesta responsabilitat. Aquest nivell d’implicació garanteix que el projecte s’hagi ajustat a la realitat 
social i cultural i a les necessitats dels col·lectius al qual s’adreça. 

 

5. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS  

Objectiu general:  
Quin ha estat l’objectiu assolit pel projecte i quines desviacions s’han produït respecte a l’objectiu proposat al 

projecte presentat. 

S’han assolit els objectius específics que es plantejaven en el projecte inicial gràcies al desenvolupament de les 
activitats d’una manera integral. Aquests objectius assolits han estat els següents: 
- Oferir suport i orientació a les famílies adoptives en el creixement i l’educació dels seus fills i filles 
- Facilitar la integració dels infants adoptats en el seu entorn més immediat 
- Promoure la relació entre famílies que han adoptat infants al Marroc 
- Incrementar el coneixement de l’idioma i la cultura del Marroc 
- Donar a conèixer i sensibilitzar la població en general sobre la situació de discriminació que pateixen les dones en 

la societat marroquina (especialment les mares solteres) 
- Fomentar la interculturalitat, el respecte per la diversitat i la solidaritat. 
- Augmentar la participació en les activitats de persones no associades a IMA 
- Promoure i difondre públicament les accions d’IMA a través dels seus canals de comunicació 
- Col·laborar amb altres entitats del territori 
Amb el desenvolupament de les activitats del projecte també s'ha contribuït a l'avanç en el camí per assolir les 

finalitats genèriques esmentades en el projecte inicial. 

 

6. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ i SEGUIMENT) 

Resultats obtinguts (Què s’ha assolit amb l’execució del projecte?)  

1. Espai de trobada: 
- S’ha augmentat el nombre de persones participants al llarg de l’any. 
2. Trobades entre famílies 
- S’ha mantingut el nombre d’infants i persones adultes participants a la torbada de tardor (no s’ha realitzat la 

Trobada de Primavera). 
3. Cursos de darija 
- S’ha augmentat el nombre d’infants i persones adultes participants. 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: 
- S’ha augmentat el nombre de persones adultes participants. 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra qualsevol tipus de discriminació: 
- S’han realitzat accions de sensibilització de les famílies associades a l’entitat i de la població en general 

contra les actituds xenòfobes i violentes, especialment arran dels atemptats del mes d’agost a Barcelona i Cambrils. 
- No s’han realitzat activitats de difusió de la cultura marroquina (presentació de llibres o mostres 

gastronòmiques). 
6. Sensibilització institucional i suport administratiu a les famílies adoptives: 
- S’han realitzat reunions amb administracions públiques i professionals especialitzats en dret internacional 

amb l’objectiu de promoure la millora dels processos de seguiment de les adopcions efectuades al Marroc i la 
reobertura dels processos d’adopció internacional en aquest país. 
7. A nivell general: 
- S’ha augmentat la participació de les famílies associades en les activitats desenvolupades per l’entitat. 
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- S’ha incrementat el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general. 
- S’ha augmentat quantitativament i qualitativament la col·laboració amb altres entitats que treballen en els 

mateixos àmbits d’intervenció que IMA. 

Indicadors d’avaluació (Com s’han mesurat aquests assoliments?)  

1. Espai de trobada: 
- Nombre de sessions realitzades: 2 
- Nombre d’adults assistents: 5 assistents a la 1a sessió, 13 assistents a la 2a sessió 
2. Trobades entre famílies 
- Trobada de Tardor realitzada: Sí 
- Nombre d’infants assistents: 9 infants 
- Nombre d’adults assistents: 22 persones 
- Trobada de Primavera realitzada: No 
3. Cursos de darija 
- Nombre de cursos impartits: 2 (1 curs de nivell inicial per a adults i 1 curs infantil) 
- Nombre de classes realitzades: 25 classes per curs 
- Nombre d’infants assistents: 3 
- Nombre d’adults assistents: 4 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: 
- Nombre de projeccions de pel·lícula realitzades: 2 
- Nombre d’adults assistents: mitjana de 45 persones/projecció 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra qualsevol tipus de discriminació: 
- Realització d’accions de promoció de la interculturalitat i lluita contra les actituds xenòfobes: Sí 
- Presentació de llibre/mostra gastronòmica realitzada: No 
6. Sensibilització institucional i suport administratiu a les famílies adoptives: 
- Nombre de reunions amb administracions públiques i professionals del dret internacional: 4 

Descripció de les activitats realitzades. 

1. Espai de trobada: 
- Espai de trobada sobre “Els infants adoptats a l'escola” celebrat a la seu d’IMA 
- Espai de trobada sobre “Ara que comença l'escola, parlem una estona dels atemptats a Catalunya” celebrat a 

la seu d’IMA. La sessió es va centrar en com explicar els atemptats als infants i en el foment de la interculturalitat i la 
lluita contra el racisme. 
2. Trobades entre famílies: 
- Trobada de Tardor i assemblea anual de l’entitat celebrada a l’alberg Mare de Déu de Montserrat de 

Barcelona. Es van desenvolupar activitats de lleure educatiu per als infants dirigides per monitores. 
3. Cursos de darija: 
- S’ha creat un curs de darija de nivell inicial per a adults i un curs adreçat a infants. Les classes s’han impartit 

entre els mesos de març i desembre de 2017 els divendres de 18:00 a 20:00 h. 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: 
- Projecció del documental “Madres invisibles” a la sala Zumzeig (c. Béjar 53, Barcelona). Es va cobrar una 

entrada de 5 €. Després de la projecció es va efectuar un col·loqui amb el director, Lorenzo Benítez, i la co-guionista i 
assessora de gènere del documental, Helena Madico. 
- Projecció del documental “Madres invisibles” al Casal de Pou de la Figuera, dins del cicle "Violències 

invisibles" organitzat pel Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs - EuroArab. 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra qualsevol tipus de discriminació: 
- S’ha efectuat la difusió i s’ha convidat a participar en la manifestació "Musulmans contra el terrorisme" del dia 

21 d'agost a Barcelona, a través del facebook, twitter, web, blog i mailing d’IMA. 
- S’ha efectuat una cerca de notícies de caràcter islamòfob/arabòfob a Facebook i Twitter i, a través dels 

mateixos mitjans, s’ha exposat com es pot fer front a aquestes actituds. 
6. Sensibilització institucional i suport administratiu a les famílies adoptives: 
- S’han realitzat reunions amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), el Consolat del Marroc a 

Barcelona i advocades de dret internacional. 
El desenvolupament de cada un d’aquests actes inclou les següents fases: 
- definició i organització 
- foment de la participació i difusió a través dels canals de comunicació d’IMA 
- execució i seguiment 
- valoració 
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Descripció de les persones involucrades en l’execució d’aquestes activitats.  

1. Espai de trobada: 
- Junta directiva d’IMA 
- Comissió de comunicació d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
2. Trobades entre famílies: 
- Junta directiva d’IMA 
- Comissió de comunicació d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
- Alberg Mare de Déu de Montserrat, de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya – XANASCAT 

(Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya) 
- monitora per a la realització d’activitats d’animació amb infants de la Direcció de Serveis a la Joventut 
3. Cursos de darija: 
- Junta directiva d’IMA 
- Comissió de comunicació d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
- Professor de darija (Mohcin Saoulej, filòleg hispanista) 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: 
- Junta directiva d’IMA 
- Comissió de comunicació d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
- Equip de realització del documental “Madres Invisibles” (especialment el seu director, Lorenzo Benítez, i la 

co-guionista i assessora de gènere del documental, Helena Madico) 
- Personal de la Sala Zumzeig de Barcelona 
- Personal del Casal de Pou de la Figuera de Barcelona 
- Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs - EuroArab 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra qualsevol tipus de discriminació: 
- Junta directiva d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
- Entitats adherides a la manifestació "Musulmans contra el terrorisme" del dia 21 d'agost a Barcelona. 
6. Sensibilització institucional i suport administratiu a les famílies adoptives: 
- Junta directiva d’IMA 
- Secretaria tècnica d’IMA 
- Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) de la Generalitat de Catalunya 
- Consolat del Marroc a Barcelona 
- Anna Maria Vidal (advocada especialitzada en dret internacional) 

Dates d’inici i finalització de les activitats.  

1. Espai de trobada: 
- Espai de trobada “Els infants adoptats a l'escola”: 27 de gener de 2017 
- Espai de trobada “Ara que comença l'escola, parlem una estona dels atemptats a Catalunya”: 8 de setembre 

de 2017 
2. Temàtica: Trobades entre famílies: 
- Trobada de tardor i assemblea de l’entitat: 26 de novembre de 2017 
3. Cursos de darija: 
- Classes de darija: 10 de març a 15 desembre de 2017 
4. Activitats de difusió de la problemàtica de l’abandonament d’infants al Marroc: 
- Projecció “Madres invisibles a la sala Zumzeig: 26 de maig de 2017 a les 19.30 h. 
- Projecció “Madres invisibles al Casal del Pou de la Figuera: 1 de desembre de 2017 a les 19.30 h. 
5. Promoció de la interculturalitat i lluita contra qualsevol tipus de discriminació: 
- Invitació a participar en la manifestació de rebuig al terrorisme per part de la comunitat musulmana de 

Catalunya, a la plaça de Catalunya, a les 19 h.: 20 d'agost de 2017 
- Assistència a la manifestació: 21 d'agost de 2017 
- Cerca de notícies de caràcter islamòfob/arabòfob a les xarxes de Facebook i Twitter i difusió de missatges 

contra aquestes actituds: del 22 dagost de 2017 al 31 de desembre de 2017 
6. Sensibilització institucional i suport administratiu a les famílies adoptives: 
- Reunió amb Anna Maria Vidal (advocada de dret internacional): 24 de gener de 2017 
- Reunió amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA): 26 de setembre de 2017 
- Reunió amb el Cònsol del Marroc a Barcelona: 6 d'octubre de 2017 
- Reunió amb Anna Maria Vidal (advocada de dret internacional): 2 d’octubre de 2017 
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Descripció dels elements o metodologies que us han permès fer el seguiment del projecte executat.  

Els membres de la Junta Directiva d’IMA, juntament amb la secretaria tècnica, realitzen el seguiment i l’avaluació del 
projecte al llarg de tota la seva execució. Així mateix, la Comissió de Comunicació d’IMA realitza aquestes tasques 
pel que fa al seu àmbit de responsabilitat, la difusió de les activitats. 
Després de cada activitat s’efectua una valoració presencial amb els participants. Aquesta valoració es debat 

posteriorment en les reunions mensuals de la Junta, altres trobades de treball i comunicacions a través de grup de 
whattsApp i missatges de correu electrònic, amb l'objectiu de valorar els elements organitzatius, els continguts 
desenvolupats i el grau de satisfacció dels participants en cada activitat. 
A final d’any, la Junta fa una valoració global del projecte i defineix les accions que es duran a terme durant l’any 

2018, amb les millores que s’hagin acordat. Aquests documents són presentats, debatuts i aprovats a l’Assemblea 
anual de l’entitat. 
També han col·laborat en les tasques d’execució i seguiment les entitats col·laboradores en les diferents activitats 

desenvolupades, especialment l’equip de realització del documental “Madres invisibles”, les entitats gestores de les 
sales de projecció utilitzades i el Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs – EuroArab. 

 

7. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Accions comunicatives 

dutes a terme 

Missatge transmès en 

aquestes accions 

Públic objectiu destinatari 

d’aquestes accions 

Productes 

Cartells, díptics o altres 

sistemes de difusió 

Publicacions als comptes 

de les xarxes socials d’IMA 

(blog, pàgina web, 

Facebook, Twitter) 

Promoció de la participació i 

difusió de totes les activitats 

- Famílies associades 

- Públic en general 

Missatges de text amb 

contingut gràfic, 

documentació adjunta i 

enllaços externs si s’escau 
Missatges de correu 

electrònic 

Promoció de la participació i 

detall de cada activitat 

- Famílies associades 

- Col.lectiu de persones 

interessades en IMA 

Missatges de correu 

electrònic, amb text, 

documentació i material 

gràfic adjunt si s'escau.  
Reunions de la Junta d’IMA Reunions de la Junta d’IMA - Famílies associades Acta de les reunions 
Reunió de l’Assemblea 

anual d’IMA 

Explicació i valoració de les 

actuacions i els projectes 

de futur 

- Famílies associades Ordre del dia i acta de la 

reunió tramesos per 

missatges de correu 

electrònic 
Memòria anual d’activitats 

de l’entitat 

Resum de les activitats 

realitzades 

- Famílies associades Dossier informatiu en paper 

i en format electrònic (.pdf) 
                        
                        

 

SOLIDESA I FINANÇAMENT 

 

8. RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE 

Humans: Nombre de persones que han participat al projecte 
Recursos propis de l’entitat: 

Els recursos humans propis amb els quals s’ha comptat per al desenvolupament del projecte són els següents: 

- 4 persones voluntàries, associades a l’entitat i sense remuneració, que formen part de la Junta directiva d’IMA 

(president, vicepresident, tresoreria i vocal): 100% homes. 

- 3 persones voluntàries, associades a l’entitat i sense remuneració, que formen part de la Comissió de Comunicació 

d’IMA: 100% dones. 

- 5 persones voluntàries , associades a l’entitat i sense remuneració, amb una dedicació puntual que es comprometen 

en qüestions específiques: 60% dones, 40% homes  

- 1 persona contractada que desenvolupa tasques de la secretaria tècnica de l’associació i d’atenció a les famílies: 

100% dones. Realitza un total de 15 hores a la setmana 
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TOTAL: 13 persones (54% dones, 46% homes)  

S’imputa al projecte el 38% de la despesa de l’entitat en recursos humans. S’estima que aquest percentatge és el que 

correspon a l’organització i desenvolupament de les activitats previstes en aquest projecte. 

Recursos aliens a l’entitat: 

Per a la Trobada de Tardor entre famílies s’han contractat els serveis de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat, de la 

Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, i d’una monitora de la Direcció de Serveis a la Joventut per a la 

realització d’activitats d’animació amb els infants. El cost d’aquests serveis s’imputa al projecte a la partida L. Treballs 

realitzats per empreses externes de la memòria econòmica. 

El professor dels cursos de darija no suposa cap cost per a l’entitat, ja que corre a càrrec dels alumnes assistents. 

Per a la projecció del documental “Madres invisibles” a la sala Zumzeig s’han contractat els serveis de l’entitat gestiora, 

que s’imputen al projecte a la partida L. Treballs realitzats per empreses externes. 

La col·laboració de l’equip de realització del documental “Madres Invisibles” i del Centre d’Investigadors i Professionals 

Euro-Àrabs ha estat voluntària i no suposa cap cost per a l’entitat. Només en el cas del director del documental, IMA ha 

pagat el desplaçament des del seu lloc de residència (Càdiz) a Barcelona. Aquest cost s’imputa a la partida K. Viatges i 

desplaçaments. 

També s’imputa al projecte com a despesa el 38% del cost de contractació dels serveis de gestoria (a la partida L. 

Treballs realitzats per empreses externes) i de les comissions bancàries (a la partida M. Altres despeses). 

 

Infraestructurals: Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte 
Infraestructures pròpies: 

IMA disposa d’un local que comparteix amb AFNE (Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia) i CibrHUM 

(Centre d’Intervenció Breu en Relaciones Humanes) i que està llogat a la Diputació de Barcelona. En aquest local es 

disposa de l’espai suficient per a planificar i dur a terme l’activitat ordinària de l’associació, així com la majoria 

d’activitats adreçades a les persones associades i no associades. A la seu es disposa de material informàtic, connexió 

a Internet i és des d’on es realitza l’atenció telefònica. 

S’imputa al projecte com a despesa el 38% de la despesa per lloguer del local i telefonia. 

Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra: 

Per a la Trobada de Tardor entre famílies celebrada l’Alberg Mare de Déu de Montserrat i les projeccions del 

documental “Madres invisibles” a la sala Zumzeig i al Casal del Pou de la Figuera s’han utilitzat les infraestructures i 

equips tècnics subministrats pels professionals i entitats que participen gratuïtament o es contracten per al 

desenvolupament de les activitats. 

 

MATERIALS: 

S’ha utilitzat el material fungible disponible al local d’IMA. 

Els professionals i empreses que participen gratuïtament o es contracten per al desenvolupament d’algunes activitats 

s’encarreguen de proporcionar altres tipus de material necessari. 

 

Materials: allò que heu comprat o llogat 

(veure apartat anterior) 

 
 

9. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 

Es fa una valoració positiva del projecte desenvolupat l'any 2017, tant per l’elevada participació a les activitats (tenint 
en compte els antecedents d’anys anteriors) com pel fet que aquestes accions han permès fer més visible l’actuació 
d’IMA i el coneixement de l’entitat entre la població en general. 
Per tot això, es considera important continuar amb el projecte de cara als propers anys. 
De tota manera, s’ha detectat una certa manca de recursos humans que dificulten l’execució d’un major nombre 
d’activitats de forma satisfactòria. Per a resoldre aquest dèficit, per a l’any 2018 s’ha decidit augmentar la dedicació de 
la secretaria tècnica d’IMA, sol·licitar la formalització d’un conveni en pràctiques a la UOC i efectuar una campanya de 
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captació de persones voluntàries entre les famílies associades a IMA. 

 

10. ANNEXES 
Adjuntar si s’escau, tríptic, dossiers de premsa, fotografies, memòria de l’entitat....  

      

 

 

Barcelona, 28 de  FEBRER de    2018                                         

 Signatura de la persona representat i segell de l’entitat  

  



Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2017

data d'emissió Import total de 

la factura

Import 

imputable 

(dedicat) al 

projecte 
(3)

Import 

imputable a la 

subvenció 

municipal
 (4)

NIF Nom dd/mm/aaaa euros euros euros

1 77717 1/1/17a31/1/17 Secretaria tècnica. Nòmina gener 44000862E Sara Alvarez Millan 25/01/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
2 77717 1/2/17a28/2/17 Secretaria tècnica. Nòmina febrer 44000862E Sara Alvarez Millan 24/02/2017 517,88 € 196,79 € 196,79 €
3 77717 1/3/17a31/3/17 Secretaria tècnica. Nòmina març 44000862E Sara Alvarez Millan 24/03/2017 517,88 € 196,79 € 17,22 €
4 77717 1/4/17a30/4/17 Secretaria tècnica. Nòmina abril 44000862E Sara Alvarez Millan 25/04/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
5 77717 1/5/17a31/5/17 Secretaria tècnica. Nòmina maig 44000862E Sara Alvarez Millan 25/05/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
6 77717 1/6/17a30/6/17 Secretaria tècnica. Nòmina juny 44000862E Sara Alvarez Millan 23/06/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
7 77717 1/7/17a31/7/17 Secretaria tècnica. Nòmina juliol 44000862E Sara Alvarez Millan 25/07/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
8 77717 1/8/17a31/8/17 Secretaria tècnica. Nòmina agost 44000862E Sara Alvarez Millan 25/08/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
9 77717 1/9/17a30/9/17 Secretaria tècnica. Nòmina setembre 44000862E Sara Alvarez Millan 25/09/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €

10 77717 1/10/17a31/10/17 Secretaria tècnica. Nòmina octubre 44000862E Sara Alvarez Millan 25/10/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
11 77717 1/11/17a30/11/17 Secretaria tècnica. Nòmina novembre 44000862E Sara Alvarez Millan 24/11/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
12 77717 1/12/17a31/12/17 Secretaria tècnica. Nòmina desembre 44000862E Sara Alvarez Millan 22/12/2017 517,88 € 196,79 € 0,00 €
13 CRLC1702000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 1/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 17/02/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
14 CRLC1703000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 2/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 17/03/2017 250,02 € 95,01 € 95,01 €
15 CRLC1704000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 3/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 21/04/2017 250,02 € 95,01 € 95,01 €
16 CRLC1705000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 4/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 17/05/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
17 CRLC1706000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 5/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 20/06/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
18 CRLC1707000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 6/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 14/07/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
19 CRLC1708000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 7/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 17/08/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
20 CRLC1709000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 8/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 14/09/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
21 CRLC1710000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 9/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 17/10/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
22 CRLC1711000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 10/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 16/11/2017 250,02 € 95,01 € 0,00 €
23 CRLC1712000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 11/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 14/12/2017 254,13 € 96,57 € 0,00 €
24 CRLC1801000001 Secretaria tècnica. Seguretat Social 12/17 Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social 15/01/2018 254,13 € 96,57 € 0,00 €
25 1118530501672 Secretaria tècnica. Retenció IRPF 1T Q2826000H Agencia Estatal de Administración Tributaria 06/04/2017 232,29 € 88,27 € 88,27 €

26 1118500619731 Secretaria tècnica. Retenció IRPF 2T Q2826000H Agencia Estatal de Administración Tributaria 05/07/2017 232,29 € 88,27 € 0,00 €

27 1118560801312 Secretaria tècnica. Retenció IRPF 3T Q2826000H Agencia Estatal de Administración Tributaria 10/10/2017 232,29 € 88,27 € 0,00 €

28 1128534210930 Secretaria tècnica. Retenció IRPF 4T Q2826000H Agencia Estatal de Administración Tributaria 10/01/2018 247,53 € 94,06 € 0,00 €

3.863,59 € 492,30 €

29 2017002003514252 Lloguer local gener G08918864 Diputació de Barcelona 01/02/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
30 FL2 AFNE Lloguer local febrer G08918864 Diputació de Barcelona 01/03/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
31 FL3 AFNE Lloguer local març G08918864 Diputació de Barcelona 31/03/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
32 FL4 AFNE Lloguer local abril G08918864 Diputació de Barcelona 28/04/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
33 FL5 AFNE Lloguer local maig G08918864 Diputació de Barcelona 01/06/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
34 FL6 AFNE Lloguer local juny G08918864 Diputació de Barcelona 30/06/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
35 FL7 AFNE Lloguer local juliol G08918864 Diputació de Barcelona 01/08/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
36 FL8 AFNE Lloguer local agost G08918864 Diputació de Barcelona 01/09/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
37 FL9 AFNE Lloguer local setembre G08918864 Diputació de Barcelona 29/09/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
38 2017103101444489450101 Lloguer local octubre G08918864 Diputació de Barcelona 31/10/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
39 2017306001844020 Lloguer local novembre G08918864 Diputació de Barcelona 01/12/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €
40 2017335002738904 Lloguer local desembre G08918864 Diputació de Barcelona 29/12/2017 137,46 € 52,23 € 0,00 €

626,76 € 0,00 €Subtotal B

B. Lloguers (materials, infraestructures)

Justificants pagament bancari i contracte lloguer

C. Subministraments (llum, aigua, gas)

Justificants pagament bancari i contracte lloguer

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Subtotal A

Amics dels Infants del Marroc - IMA
17S02079-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Nòmina i Justificant pagament bancari

Persona física/jurídica beneficiària:         
Codi de subvenció:

número de document: 

justificants despesa personal (1), 

factura o rebut/tiquet(2)

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 (0

)

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat (*)

Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

Concepte de la factura / 

document probatori equivalent

Observacions

(2)

A. Recursos Humans (retribucions brutes i Seguretat Social del personal fix o eventual contractat)

Nòmina i Justificant pagament bancari

6.117,59 €
1.000,00 €                                          

01/01/2017

Emissor de la factura

Nòmina i Justificant pagament bancari

Justificants pagament bancari i contracte lloguer

Justificants pagament bancari i contracte lloguer

Justificants pagament bancari i contracte lloguer
Justificants pagament bancari i contracte lloguer

Justificants pagament bancari i contracte lloguer

TC1 i TC2 agost i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 setembre i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 octubre i Justificant pagament bancari

Model 111-3T 2017 i Justificant pagament bancari

Justificants pagament bancari i contracte lloguer
Justificants pagament bancari i contracte lloguer
Justificants pagament bancari i contracte lloguer
Justificants pagament bancari i contracte lloguer
Justificants pagament bancari i contracte lloguer

Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari

TC1 i TC2 febrer i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 març i Justificant pagament bancari

Nòmina i Justificant pagament bancari
Nòmina i Justificant pagament bancari

Model 111-3T 2017 i Justificant pagament bancari

TC1 i TC2 gener i Justificant pagament bancari

TC1 i TC2 novembre i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 desembre i Justificant pagament bancari
Model 111-1T 2017 i Justificant pagament bancari

Model 111-2T 2017 i Justificant pagament bancari

TC1 i TC2 abril i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 maig i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 juny i Justificant pagament bancari
TC1 i TC2 juliol i Justificant pagament bancari

1 / 4
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euros
euros

a 31/12/2017

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics dels Infants del Marroc - IMA
17S02079-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Persona física/jurídica beneficiària:         
Codi de subvenció:

Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

6.117,59 €
1.000,00 €                                          

01/01/2017

0,00 € 0,00 €

41 0401170101994022TA5EP1935369 Telèfon gener A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 04/01/2017 100,86 € 38,33 € 0,00 €
42 0402170101955422TA5HV1889479Telèfon febrer A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 06/02/2017 103,63 € 39,38 € 0,00 €
43 FT3 Telf Telèfon març A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 06/03/2017 114,15 € 43,38 € 0,00 €
44 FT4 Telf Telèfon abril A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 04/04/2017 105,96 € 40,26 € 0,00 €
45 FT5 Telf Telèfon maig A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 04/05/2017 95,88 € 36,43 € 0,00 €
46 FT6 Telf Telèfon juny A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 05/06/2017 51,83 € 19,70 € 0,00 €
47 FT6 Vodaf Telèfon juny Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 13/06/2017 88,02 € 33,45 € 0,00 €
48 FT7 Telf Telèfon juliol A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 03/07/2017 11,61 € 4,41 € 0,00 €
49 FT7 Vodaf Telèfon juliol Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 12/07/2017 44,39 € 16,87 € 0,00 €
50 FT8 Telf Telèfon agost A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 01/08/2017 15,00 € 5,70 € 0,00 €
51 FT8 Vodaf Telèfon agost Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 11/08/2017 42,18 € 16,03 € 0,00 €
52 FT9 Telf Telèfon setembre A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 01/09/2017 15,00 € 5,70 € 0,00 €
53 FT9 Vodaf Telèfon setembre Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 13/09/2017 43,40 € 16,49 € 0,00 €
54 FT10 Telf Telèfon octubre A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 02/10/2017 15,00 € 5,70 € 0,00 €
55 20183226358358 Telèfon octubre Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 11/10/2017 43,40 € 16,49 € 0,00 €
56 011117010539814928-K7M0-508499Telèfon novembre A82018474 Telefónica de España, S.A.U. 01/11/2017 13,50 € 5,13 € 0,00 €
57 20183230465072 Telèfon novembre Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 14/11/2017 55,22 € 20,98 € 0,00 €
58 20183234506948 Telèfon desembre Vodafone A80907397 Vodafone España, S.A.U. 13/12/2017 54,00 € 20,52 € 0,00 €

384,95 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Subtotal C

D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)

Subtotal E

Factura i Justificant pagament bancari

Subtotal D

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
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euros
euros

a 31/12/2017

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics dels Infants del Marroc - IMA
17S02079-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Persona física/jurídica beneficiària:         
Codi de subvenció:

Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

6.117,59 €
1.000,00 €                                          

01/01/2017

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

59 FP4 Campanya Facebook Cursos darija B85759330 FACEBOOK SPAIN SL 27/02/2017 20,00 € 20,00 € 0,00 €

20,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

60 FD2 Desplaçament Lorenzo Benítez Zumzeig B83940767 EDREAMS, S.L. 14/05/2017 74,29 € 74,29 € 0,00 €
61 FD3 Desplaçament Lorenzo Benítez Zumzeig Irlanda 104547 Ryanair DAC 14/05/2017 31,80 € 31,80 € 0,00 €

106,09 € 0,00 €

62 0777177F100001241509426130908787Gestoria febrer F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 21/02/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
63 0777177F100003341350088175508989Gestoria març F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 20/03/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
64 FG4 Gestoria abril F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 18/04/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
62 FG5 Gestoria maig F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 18/05/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
63 FG6 Gestoria juny F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 19/06/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
64 FG7 Gestoria juliol F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 18/07/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
65 FG8 Gestoria agost F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 16/08/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
65 FG9 Gestoria setembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 20/09/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
65 FG10 Gestoria octubre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 17/10/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
65 0777177F100020071249430033708888Gestoria novembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 17/11/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
66 0777177F100022281956036344109898Gestoria desembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 19/12/2017 71,50 € 27,17 € 0,00 €
66 S0013/2017 Sala Zumzeig. Lloguer i equips F66864778 Zumzeig Cinecooperativa, SCCL 08/05/2017 157,30 € 157,30 € 157,30 € Factura i Justificant pagament bancari
66 13/26909 Alberg Verge de Montserrat. Trobada famílies 0-0801485-0 Agencia Catalana de la Juventut (XANASCAT) 26/11/2017 350,40 € 350,40 € 350,40 € Factura

806,57 € 507,70 €

Factura i Detall de moviment bancari

Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari

J. Allotjament i dietes (2)

I. Assegurances

Subtotal I

K. Viatges i desplaçaments (2)

H. Publicitat i Propaganda

Subtotal H

Subtotal G

L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)

Subtotal F

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)

Subtotal K

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Factura i Justificant pagament bancari

G. Transport - Missatgeria

Factura i Detall de moviment bancari
Factura i Detall de moviment bancari

Factura i Justificant pagament bancari
Factura i Justificant pagament bancari

Subtotal L

Subtotal J
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euros
euros

a 31/12/2017

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics dels Infants del Marroc - IMA
17S02079-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Persona física/jurídica beneficiària:         
Codi de subvenció:

Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

6.117,59 €
1.000,00 €                                          

01/01/2017

67 0229_2901 022103126100001 01 P EUR 022701 0575046746Comissions bancàries març A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/03/2017 53,40 € 20,29 € 0,00 €
68 0229_2901 022103126100001 01 P EUR 022701 0575046746Impost Comissions bancàries març A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/03/2017 11,21 € 4,26 € 0,00 € Detall de moviment bancari
69 0002_4214 Comissions bancàries març A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 10/03/2017 61,25 € 23,28 € 0,00 € Detall de moviment bancari
70 2119_7369 Comissions bancàries març A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 10/03/2017 34,50 € 13,11 € 0,00 € Detall de moviment bancari
71 FIC4 Impost Comissions bancàries abril A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 20/04/2017 232,29 € 88,27 € 0,00 € Detall de moviment bancari
72 FC5 Comissions bancàries maig A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/05/2017 55,20 € 20,98 € 0,00 € Detall de moviment bancari
73 FIC5 Impost Comissions bancàries maig A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/05/2017 11,59 € 4,40 € 0,00 € Detall de moviment bancari
74 0229_2901 024022109610001 01 P EUR 022701 0575194191Comissions bancàries agost A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 07/08/2017 62,40 € 23,71 € 0,00 €
75 0229_2901 024022109610001 01 P EUR 022701 0575194191Impost Comissions bancàries agost A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 07/08/2017 13,10 € 4,98 € 0,00 €
76 0002_4085 Comissions bancàries setembre A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 04/09/2017 31,25 € 11,88 € 0,00 € Detall de moviment bancari
77 0229_2901 024120968180001 01 P EUR 022701 0575194191Comissions bancàries novembre A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 13/11/2017 64,80 € 24,62 € 0,00 € Detall de moviment bancari
78 0229_2901 024120968180001 01 P EUR 022701 0575194191Impost Comissions bancàries novembre A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 13/11/2017 13,61 € 5,17 € 0,00 € Detall de moviment bancari
79 FC12 Comissions servei Expansión negocios A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 01/12/2017 24,20 € 9,20 € 0,00 € Extracte bancari de comunicació cobrament
80 4766640275244010 Registre associacions Q2500376E Dep. de Justícia. Generalitat de Catalunya 27/01/2018 21,00 € 7,98 € 0,00 € Justificant pagament bancari
81 22679420001 Servei devolució rebuts impagats maig A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/05/2017 25,00 € 9,50 € 0,00 € Justificant pagament bancari
82 12679420001 Servei devolució rebuts impagats maig A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/05/2017 25,00 € 9,50 € 0,00 € Justificant pagament bancari
83 2600QK5OH010 Servei devolució rebuts impagats agost A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 07/08/2017 50,00 € 19,00 € 0,00 € Justificant pagament bancari
84 FC11 dev Servei devolució rebuts impagats novem. A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 13/11/2017 25,00 € 9,50 € 0,00 € Justificant pagament bancari

309,63 € 0,00 €

TOTAL 6.117,59 € 1.000,00 €

Notes:

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant per 1

TOTAL DESPESES

(4) En aquesta columna s'ha d'indicar l'import total o parcial de la factura  que s'imputa a la subvenció rebuda de l'Ajuntament de Barcelona/IBE/ICUB/IMD. El total imputat, en aquesta columna, ha de ser igual  a l'import de la subvenció rebuda.

(3) En el cas que un justificant inclogui conceptes que no tenen a veure amb el projecte/activitat/servei per al qual s'ha atorgat la subvenció, aquí només s'ha d'indicar la part que realment s'ha dedicat al projecte.

(1) Respecte a les despeses de recursos humans, pot ser subvencionable el cost total salarial mensual, que correspon a la suma de la retribució bruta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seg. Social. Les despeses de personal es justifiquen amb la nòmina del treballador acompanyada dels corresponents TC1 i TC2 de la 

TGSS i el model 111 de l'IRPF.

(2) En el cas que el document justificatiu de la resta de despeses, no sigui una factura, sinó un altre document probatori equivalent, com un rebut o justificant (com per dietes o transport públic), indiqueu-lo en el camp d'observacions.

(*) S'han de relacionar totes les despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·la verda i fent clic sobre el botó d'inserir línia.

M. Altres despeses (a especificar)

Signatura i segellPoblació i data:  28 de febrer de 2018

CERTIFICA que els rebuts/tiquets que s'han identificat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l'esmentada activitat, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura; que els justificants relacionats imputats al 

projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execució han estat efectivament pagats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que aquesta documentació es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius 

d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

Detall de moviment bancari
Detall de moviment bancari

El Sr./Sra. Juan Antonio Jiménez Domínguez amb DNI/NIE 45085545W  en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859 .

Detall de moviment bancari

Subtotal M
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Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 6.117,59 € euros
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.000,00 € euros
Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data de 

cobrament

(dd/mm/aaaa) Import

NIF Nom (2) euros

1 Projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat per a l'any 

2017. Àmbit temàtic i programa: Na. Foment d’activitats 

organitzatives

P0801900B Ajuntament de Barcelona 29/08/2017 1.000,00 €

Subtotal A 1.000,00 €

2

Subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a 

associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família 

aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de 

famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països 

per a l’exercici 2017

Q5850044H Institut Català de l'Acolliment i 

l'Adopció (ICAA)

17/01/2018 3.120,00 €

Subtotal B 3.120,00 €

Subtotal C 0,00 €

3 Quotes de les famílies associades a IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 08/03/2017 1.817,59 €

Subtotal D 1.817,59 €

4 Venda entrades sala Zumzeig "Madres invisibles" F66864778 Zumzeig Cinecooperativa, SCCL 27/07/2017 180,00 €

Subtotal E 180,00 €

Subtotal F 0,00 €

Subtotal G 0,00 €

Subtotal H 0,00 €

Subtotal I 0,00 €

TOTAL 6.117,59 €Total INGRESSOS

El Sr./Sra. Juan Antonio Jiménez Domínguez amb DNI/NIE 45085545W en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859.

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que  aquesta documentació es troba a disposició de 

l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (1)

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

Observacions

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 (0

)

17S02079-001
Amics dels Infants del Marroc - IMA

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Emissor de l'ingrés
Concepte de l'ingrés

D. Recursos propis de l'entitat

E. Taquillatge

F. Quotes d'inscripció

G. Venda de Productes
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Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 6.117,59 € euros
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.000,00 € euros
Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

17S02079-001
Amics dels Infants del Marroc - IMA

Organització i desenvolupament d'activitats pròpies

Població i data:  Barcelona, 28 de febrer de 2018 Signatura i segell

Nota:
(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1
(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.
(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament" 
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Justificació de subvenció convocatòria general

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada (*)

6.117,59 € euros

1.000,00 € euros

Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Despeses realitzades
(2)

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Ingressos 

obtinguts
(3)

3.200,00 €                       3.863,59 €                        
1.000,00 €           1.000,00 €           

550,00 €                           626,76 €                            
-  €                    3.120,00 €           

-  €                                 -  €                                  
-  €                    -  €                     

350,00 €                           384,95 €                            
4.700,00 €           1.817,59 €           

50,00 €                             -  €                                  -  €                    180,00 €               

150,00 €                           -  €                                  
-  €                    -  €                     

-  €                                 -  €                                  -  €                    -  €                     

-  €                                 20,00 €                              -  €                    -  €                     

-  €                                 -  €                                  -  €                    -  €                     

-  €                                 -  €                                  5.700,00 €          6.117,59 €           

-  €                                 106,09 €                            17,54% 16,35%

1.400,00 €                       806,57 €                            Previsió inicial Real

-  €                                 309,63 €                            -  €                    -  €                     

5.700,00 €                       6.117,59 €                        

Import  % (6) Import %

                                417,59 € 7,33% 417,59 €              7,33%

Signatura i segell

J. Allotjament i dietes

K. Viatges i desplaçaments

L. Treballs realitzats per empreses externes

(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el 

M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, 

com per exemple amortizacions dels bens adquirits, etc)

D. Comunicacions (telefon, fax, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

F. Adquisició de material fungible

(d'oficina, etc.)

G. Transport - Missatgeria

H. Publicitat i Propaganda

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la finalment realitzada , així com entre els ingressos previstos i els obtinguts.

El projecte s'ha ajustat força al pressupost inicialment previst pel que fa a les despeses. Hi ha hagut un increment inferior al 8%, provocat principalment per una major dedicació de recursos humans, que compensa la menor 

contractació d'empreses externes respecte de l'inicialment previst. Destaca però la important reestructuració a nivell dels ingressos, a causa de l'atorgament d'una subvenció de l'Insitut Català de l'Acolliment i l'Adopció, 

resolta definitivament el desembre de 2017 i cobrada ja el 2018. Aquesta subvenció aporta el 51% dels ingressos totals del projecte i té com a conseqüència la reducció de l'aportació mitjançant fons propis d'IMA, que passa a 

ser del 30% en comptes del 82% inicialment previst. També apareix una nova font d'ingressos mitjançant el taquillatge de les projeccions de documentals.

El Sr./Sra. Juan Antonio Jiménez Domínguez amb DNI/NIE 45085545W en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859.

DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produït per les motivacions 

a dalt esmentades, i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

Població i data:  Barcelona, 28 de febrer de 2018

E. Taquillatge

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Desviació d'ingressos (4)

F. Quotes d'inscripció

G. Venda de Productes

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Diferència Ingressos - Despeses 

% finançament municipal (5)

Total Ingressos

A. Recursos Humans 

(retribucions, S.Social)

B. Lloguers 

(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments 

(electricitat, aigua, gas)

Desviació de Despeses (4)
Total Despeses

I. Assegurances

A. Subvencions municipals

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

D. Recursos propis de la persona 

jurídica (l'entitat)

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:         

Codi de subvenció:

Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Concepte

Amics dels Infants del Marroc - IMA
17S02079-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpiesNom del projecte subvencionat:

Concepte
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Justificació de subvenció convocatòria general

Notes:
(*) Les columnes ombrejades en color  s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els documents de despeses -detall i ingressos-detall. Per tant, no imprimiu aquest full fins haver emplenat els altres.

(6) El % de la desviació final de despeses es calcula dividint l'import resultant de despeses reals - despeses previstes, entre el total de despeses previstes i de la mateixa manera els ingressos, En cas d'existir una desviació sempre s'ha de motivar.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'han d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressos segons allò que es va indicar al projecte original en el "pla de viabilitat econòmica del projecte - pressupost general" . En cas que ja s'hagi aprovat una reformulació, s'han d'indicar les 

quantitats reformulades. 
(2) Despeses reals = Cost real total del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals de les despeses relacionades al full Despeses-detall.

(3) Ingresos reals = Total d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals dels ingressos relacionats al full Ingressos-detall

(4) Desviació: En el cas de les despeses, la desviació és la diferència entre despeses reals i la previsió inicial de despeses; i en el cas d'ingressos, la diferència entre els ingressos reals i la previsió inicial d'ingressos. 

(5) % finançament municipal = percentatge que suposen les subvencions municipals (A) respecte del  total d'ingressos del projecte subvencionat.
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