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Núm. d’expedient   
TSF006/17/00028 

Any  2017 i 
1r trim. 2018 

            
 

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció corresponent a la 
convocatòria de subvencions per a associacions de famílies acollidores o 
adoptives. 
 

 

Dades de l’entitat titular 

Nom 
Amics dels Infants del Marroc - IMA 

NIF 
G62555859 

Adreça 
avinguda Diagonal, 365, 1r 2a 

  

Codi postal 
08037 

Població 
Barcelona 

Telèfon 
934883445 / 601174524 

Fax 
      

Adreça electrònica 
ima@amicsinfantsmarroc.org 

Noms i cognoms 

Oscar de Rosselló Ester 
En qualitat de (indiqueu el càrrec que ocupa en l’entitat) 

vice-president i secretari 

 
 
 

 Tipus d’acció: 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 
 

 Nom de l’acció: Realització de cursos de darija, activitats de foment del coneixement i el respecte per la cultura 
del Marroc i difusió d’esdeveniments i informacions en aquest àmbit 
 
 
Memòria de l’activitat:   
 
a) Explicació del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat. 
 
S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats de suport a les famílies adoptives per a la dotació de recursos adients amb 
l’objectiu de facilitar l’aproximació al coneixement i a l’elaboració d’un discurs sobre els orígens culturals dels infants 
adoptats al Marroc, així com per a fomentar la interculturalitat i el respecte envers la cultura marroquina. Aquests 
recursos proporcionen eines per abordar les incerteses, temors i dubtes que molts cops comporta el procés de cerca 
dels orígens, tant per a la persona adoptada com per al seu entorn familiar. 
En aquest sentit, s’han impartit classes de darija (dialecte àrab marroquí), a fi de facilitar a les famílies adoptives 
l’adquisició d’un nivell d’aquesta llengua que permeti el correcte desenvolupament i la comprensió de les converses 
en les quals poden trobar-se en possibles estades al Marroc amb els seus fills adoptats, en viatges per a conèixer el 
país o per a cercar els orígens vivencials i/o biològics d’aquests infants. 
També s’han desenvolupat sessions de conta-contes per posar en valor la llarga i rica tradició de la literatura oral 
àrab i específicament del Marroc. 
Així mateix, s’ha realitzat la difusió d’informacions sobre la cultura del Marroc, el foment de la interculturalitat, la 
tolerància i el respecte envers la cultura marroquina, i d’esdeveniments relacionats amb aquests àmbits organitzats 
per institucions i entitats públiques i privades. Aquesta actuació s’ha complementat amb la creació de grups de debat 
i posada en comú d’experiències a través de les xarxes socials sobre la cultura marroquina i les problemàtiques 
vinculades amb la diversitat cultural i ètnica en la nostra societat. Aquestes activitats han contribuït a obrir un espai 
de formació, informació i orientació per a les famílies adoptives i les persones adoptades en relació als orígens 
culturals dels infants adoptats al Marroc i les problemàtiques que es poden donar en la convivència diària d’aquests 
infants en el nostre entorn. 
El projecte ha contribuït, per tant, a assolir l’objectiu de l’entitat de facilitar la integració dels infants adoptats en el 
nostre entorn i mantenir un contacte viu amb la realitat del Marroc. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació dels col·lectius destinataris. Pel que fa a 
les mares i pares, la seva participació en les activitats ha repercutit en un increment del seu coneixement de l’idioma i 
la cultura del Marroc, ha fomentat el respecte cap a aquesta cultura i la tolerància envers la diversitat i ha augmentat 
la seva sensibilització sobre les problemàtiques associades a la interculturalitat que tant poden afectar els seus 
infants. 
Pel que fa als infants, s’ha potenciat la construcció de la seva identitat i les seves capacitats d’una manera integral, 
tenint en compte els seus orígens culturals, així com la seva habilitat i disposició d’inserir-se constructivament en la 
realitat social en la qual vivim. 
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Les activitats desenvolupades també han contribuït a promoure la relació entre famílies que han adoptat infants al 
Marroc, i no només entre les famílies que formen part d’IMA, sinó també amb la resta de famílies adoptives. En 
aquest sentit, les activitats no s’han adreçat exclusivament a les persones associades, sinó que s’han posat en marxa 
diverses estratègies per tal d’augmentar la participació de persones no associades a l’entitat, com són la promoció i 
difusió de les activitats a través dels canals de comunicació d’altres associacions de famílies adoptives (AFNE - 
Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia) i la gratuïtat (en el cas de les sessions de conta-contes) o igualtat 
de preu (per a les classes de darija) de les activitats per a les persones associades i no associades. 
Gràcies a la difusió i promoció de les activitats desenvolupades a través dels canals de comunicació d’IMA i d’altres 
entitats, també s’ha incrementat el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general, així com la 
informació i formació de la població en aspectes tan diversos com la cultura àrab i específicament marroquina, la 
interculturalitat i el respecte envers les diferències culturals, la cohesió i l’educació en valors dels infants. 
En aquest sentit, és de destacar que les activitats realitzades han contribuït a l’increment del nombre de famílies 
associades a l’entitat que s’ha donat en el darrer any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/1/2017 a 31/3/2018 s’han realitzat les següents activitats, totes elles al local d’IMA a l’av. 
Diagonal, 365, 1r 2a, de Barcelona: 
 
1. Classes de darija (dialecte àrab marroquí): impartides per un professional en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes 
(Mouhcine Saoulej, filòleg hispanista), es desenvolupen al llarg de tot el curs lectiu (de setembre a juny) amb una 
durada de 2 hores setmanals. El 50% del cost de contractació del professor corre a càrrec d’IMA i la resta a càrrec 
dels alumnes, que paguen una quota trimestral. Les classes són de caràcter presencial (malgrat que es contemplava 
inicialment la possibilitat de permetre l’assistència per Skype, finalment no s’ha obert aquesta possibilitat). S’aprofita 
l’aprenentatge i la pràctica de la llengua per oferir informacions sobre altres aspectes de la cultura marroquina. 
S’han organitzat dos grups (amb un màxim de 5 alumnes per grup amb l’objectiu d’oferir una atenció més 
individualitzada) en funció del nivell dels alumnes: 
   - nivell inicial: el grup es posa en marxa el febrer de 2018 i té lloc els dijous de 18 a 20 h. 
   - nivell mitjà: el grup es posa en marxa el gener de 2017 i té lloc els divendres de 18 a 20 h. 
 
2. Conta-contes: el 17 de març de 2018 es va desenvolupar la sessió “Marrocontes”, a càrrec de Gemma Charines 
(actriu, contacontes i docent teatral). L’activitat, de caràcter presencial, gratuïta i adreçada tant a infants com a adults, 
va consistir en la narració de contes tradicionals marroquins on l’oralitat i la participació activa dels assistents, 
principalment del públic infantil, va tenir un paper central. La durada de l’activitat va ser d’1,5 hores. 
 
3. Dotació de recursos a famílies adoptives i d’informacions sobre la cultura del Marroc, el foment de la 
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interculturalitat i el respecte envers la cultura marroquina, així com d’esdeveniments relacionats amb aquests àmbits 
organitzats per institucions i altres entitats públiques i privades. 
Aquesta és una activitat de comunicació i de debat en grup que s’efectua a través de les xarxes socials i els mitjans 
de comunicació propis d’IMA (web, facebook, twitter, blog i correu electrònic), que són els principals canals de 
comunicació amb les famílies associades i altres persones interessades en l’entitat. 
L’activitat ha inclòs la divulgació d’informacions procedents d’altres entitats i d’articles de premsa i de publicacions 
especialitzades (estudis, monografies, articles, reflexions, comunicats, xerrades, conferències, cursos, tallers, etc.). 
En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació i de la seva 
coincidència amb els valors que promou IMA. 
També s’han creat grups de reflexió i debat a través de les xarxes socials de blog i de facebook on s’han tractat 
temes relacionats amb la cerca d’orígens dels infants adoptats i les problemàtiques associades a les diferències 
culturals i/o ètniques, per tal de potenciar l’intercanvi d’experiències i l’ajuda mútua entre famílies adoptives. 
S’ha treballat especialment en la divulgació del ferm posicionament d’IMA en contra de les actituds de xenofòbia, i 
especialment de qualsevol discriminació envers de les persones d’origen marroquí, amb l’objectiu de sensibilitzar la 
població en general sobre aquesta greu problemàtica, que pot afectar directament els infants adoptats. En aquest 
sentit, amb motiu dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, es van desenvolupar les 
següents actuacions específiques: 
   - 20/08/17 Es convida a participar a la manifestació "Musulmans contra el terrorisme" del 21 d'agost a tots els 
membres d’IMA i persones interessades, a través del facebook, twitter, web, blog i correu electrònic. 
   - 22/08/17 Agraïment als assistents a la manifestació a través del web, blog, facebook i twitter. 
   - Des del 22/08/17 fins avui s’ha efectuat una cerca de notícies referents a la islamofòbia/arabofòbia a Facebook i 
Twitter i, a través dels mateixos mitjans, s’ha exposat com es pot fer front a aquestes actituds, sensibilitzant tota la 
gent que ens segueix en aquesta lluita. 
 
Per a cada una de activitats desenvolupades s’ha efectuat la difusió i promoció específiques de l’activitat mitjançant 
les següents accions comunicatives: 
• Publicacions de missatges de text amb contingut gràfic als comptes de les xarxes socials d’IMA (blog, web, 
Facebook i Twitter). 
• Comunicacions per correu electrònic a les famílies associades i persones interessades, amb missatges de text i 
contingut gràfic, abans de cada activitat (cursos de darija i conta-contes). 
• Difusió del resum de l’activitat (conta-contes) a través dels canals de comunicació d’IMA, després de la seva 
realització. 
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c) Indicació dels  resultats obtinguts.  
 
1. Classes de darija 
    • Realització de les classes de darija: 
       - Nombre de grups organitzats: 1 grup durant fins al gener de 2018 (nivell mitjà) i 2 grups a partir de febrer de 
2018 (nivell inicial i nivell mitjà). 
         No s’ha format cap grup específic adreçat a infants per manca d’un nombre suficient de sol·licitants. 
       - Nombre de classes impartides per grup: 
       - Nivell inicial: 9 classes durant l’any 2018 
       - Nivell mitjà: 36 classes durant l’any 2017 i 11 classes durant l’any 2018 
    • Augment del nombre total d’alumnes, i d’alumnes membres de famílies associades i no associades a IMA 
       - Nombre total d’alumnes a 31 de març de 2018: 9 alumnes, tots ells adults (5 al nivell inicial i 4 al nivell mitjà). A 
31 de desembre de 2017 hi havia 3 alumnes (tots ells al nivell mitjà). 
       - Nombre total d’alumnes membres de famílies associades a IMA a 31 de març de 2018: 3 alumnes. A 31 de 
desembre de 2017 hi havia 1 alumne membre de famílies associades a IMA. 
       - Nombre total d’alumnes membres de famílies no associades a IMA a 31 de març de 2018: 6 alumnes. A 31 de 
desembre de 2017 hi havia 2 alumnes membres de famílies no associades a IMA. 
         S’ha assolit un increment molt significatiu en el nombre d’alumnes, tant a nivell total com de famílies associades 
i no associades a IMA. 
    • Alt nivell de satisfacció dels assistents sobre el desenvolupament de l’activitat 
       - La valoració de l'activitat per part dels alumnes assistents ha estat molt positiva, segons es desprèn dels 
comentaris efectuats al llarg del curs. Hi ha també una ferma voluntat per part de tots els alumnes de continuar 
assistint a les classes. De tota manera, no s’ha pogut calcular aquest indicador amb precisió a data de 31 de març de 
2018, ja que es preveu la complementació d’un qüestionari d’avaluació per part de tots els alumnes a final del curs 
2017-18. 
    • Nombre de propostes de millora que s’han posat en marxa a proposta dels alumnes o persones associades que 
no han pogut assistir a les classes: 1 millora 
       - Canvi del calendari de les classes de nivell inicial: inicialment es preveia la seva realització els dissabtes al 
matí, però es va acordar el canvi als dijous de 18 a 20 h. 
 
2. Conta-contes 
    • Realització de les sessions previstes 
       - Nombre de sessions de conta-contes realitzades: 1 (1 sessió prevista) 
    • Nombre total d’infants i persones adultes assistents, i de persones membres de famílies associades i no 
associades a IMA que assisteixen 
       - Nombre total d’assistents: 13 
       - Nombre d’infants assistents: 7 (1 nena i 6 nens) 
       - Nombre d’adults assistents: 6 (4 dones i 2 homes) 
       - Nombre total d’assistents membres de famílies associades a IMA: 11 
       - Nombre total d’assistents membres de famílies no associades a IMA: 2 
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    • Alt nivell de satisfacció dels assistents 
       - La valoració de l'activitat per part dels assistents ha estat molt positiva, segons es desprèn dels comentaris 
efectuats després del desenvolupament de la sessió. De tota manera, no s’ha pogut calcular aquest indicador amb 
precisió per manca de dades. 
 
Per a les classes de darija i les sessions de conta-contes desenvolupades fins el 31 de març de 2018 no s’han pogut 
calcular alguns dels indicadors de resultats previstos inicialment. Durant el primer trimestre de 2018 s’ha elaborat un 
qüestionari tipus per als assistents, que es posarà en marxa per a les activitats que es realitzaran a partir del segon 
trimestre (a final del curs 2017-18 per a les classes de darija). En aquest qüestionari s’inclouen les següents 
preguntes, que permetran millorar l’avaluació de resultats i, en conseqüència, la implementació d’actuacions de 
millora si és el cas: 
       - Sexe: Femení/Masculí 
       - La teva família és sòcia d’IMA? Sí / No 
       - La teva família pertany a alguna altra associació de famílies adoptives? Sí / No 
              - En cas afirmatiu, indiqueu a quina: 
       - Quant infants adoptats hi ha a la teva família? 
       - Indica el tipus de família de la qual formes part: monoparental / biparental 
       - Indica el teu nivell de satisfacció sobre l’organització de l’activitat: gens satisfactori / poc satisfactori / força 
satisfactori / molt satisfactori 
       - Com valores els continguts que s’han desenvolupat durant l’activitat: t’ha aportat nous coneixements? ha 
millorat les teves capacitats per a la gestió de la convivència familiar? t’ha interessat? gens / poc / força / molt 
       - Tens alguna proposta de millora en relació a l’organització i/o els continguts de l’activitat? Sí/No 
              - En cas afirmatiu, indica-la: 
 
3. Dotació de recursos a famílies adoptives i diàleg i posada en comú d’experiències sobre la cultura del Marroc i el 
foment de la interculturalitat 
    • Augment del nombre de missatges emesos generats per altres entitats 
         - Nombre de missatges emesos generats per altres entitats: 176 missatges emesos l’any 2017 (s’ha superat 
amb escreix l’objectiu inicial, que era superar els 150 missatges anuals) 
    • Augment del nombre de missatges generats per IMA (sobre activitats del projecte)  
         - Nombre de missatges emesos generats per IMA: 105 missatges emesos l’any 2017 (s’ha superat amb escreix 
l’objectiu inicial, que era superar els 75 missatges anuals) 
    • Augment de l’associacionisme a IMA i del coneixement i el seguiment de l’entitat entre la ciutadania 
         - Nombre de famílies associades a IMA: 107 famílies a 31 de desembre de 2017 (s’ha augmentat en un 11,5% 
el nombre de famílies associades a l’entitat, que era de 96 famílies a 31 de desembre de 2016) 
         - Nombre de persones interessades en les activitats i els valors que promou l’entitat: 569 persones a 31 de 
desembre de 2017 (s’ha augmentat en un 1,6% el nombre de persones interessades, que era de 560 persones a 31 
de desembre de 2016) 
 
Actualment s’està en procés d’elaboració d’una anàlisi més detallada dels missatges de divulgació emesos a través 
dels canals de comunicació d’IMA i de la comptabilització de paràmetres d’accés i ús de cada canal. Aquesta anàlisi 
permetrà una millor avaluació de resultats pel que fa a aquesta activitat, gràcies al càlcul dels següents indicadors: 
       - nombre de missatges emesos generats per altres associacions de famílies adoptives (per entitat i canal)  
       - nombre de missatges generats per IMA que incorporen material gràfic adient per fer la comunicació més 
atractiva (per àmbit/activitat i canal) 
       - nombre de missatges generats per IMA emesos en canals d’altres associacions de famílies adoptives (per 
associació, format de l’activitat i canal) 
       - nombre total de persones que reben/visualitzen missatges (per canal, gènere, àmbit/activitat i entitat 
generadora)  
       - nombre de persones associades/no associades a IMA que reben/visualitzen els missatges (per canal, gènere, 
àmbit/activitat i entitat generadora)  
       - nombre total de persones que emeten una valoració positiva de missatges (per canal, gènere, àmbit/activitat i 
entitat generadora)  
       - nombre de persones associades/no associades a IMA que emeten una valoració positiva de missatges (per 
canal, gènere, àmbit/activitat i entitat generadora)  
       - nombre de comentaris emesos per persones destinatàries de missatges (per canal, gènere, àmbit/activitat i 
entitat generadora)  
       - nombre de respostes d’IMA als comentaris (per canal, gènere, àmbit/activitat i entitat generadora)  
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Comunicació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció a la persona sol·licitant 
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En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer Serveis i tràmits gencat, 
la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.  
 
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i l’adreça on la persona interessada pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana 14, 3a planta, 08003 Barcelona. 
 
L’acceptació d’aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades 
personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d’aquest portal i, si s’escau, per fer les gestions 
necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior 
incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat. 

 



Justificació de subvencions per a associacions de famílies acollidores i adoptives

Versió Adobe: 9.3 Pàgina  3 de  10

Justificació de despeses

Acció a justificar

Acció
Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2017 - Cursos de Dariya i activi

Import imputat 
a la subvenció
3.433,45 €

Import imputat 
a l'acció

4.107,48 €

Import a justificar 

4.264,35 €

Import atorgat 

3.433,45 €

Document A1. Relació de factures *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

1 2
2017-02-01
-01.53.33. 01/02/2017 01/02/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
gener 2017

137,46 21,99 21,99100,00 74,23 AjuntBcn-2

2 2
2017-03-01
-01.35.37. 01/03/2017 01/03/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
febrer 2017

137,46 25,43 25,43100,00

3 2
2017-03-31
-01.22.09. 31/03/2017 31/03/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
març 2017

137,46 25,43 25,43100,00

4 2
2017-04-28
-01.34.33. 28/04/2017 28/04/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
abril 2017

137,46 25,43 25,43100,00

5 2
2017-06-01
-04.43.06. 01/06/2017 01/06/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
maig 2017

137,46 25,43 25,43100,00

6 2
2017-06-30
-02.02.29. 30/06/2017 30/06/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
juny 2017

137,46 25,43 2,6710,50

7 2
2017-08-01
-01.32.59. 01/08/2017 01/08/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
juliol 2017

137,46 25,43 0,000,00

8 2
2017-09-01
-01.45.23. 01/09/2017 01/09/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
agost 2017

137,46 25,43 0,000,00

9 2
2017-09-29
-01.36.13. 29/09/2017 29/09/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
setembre 2017

137,46 25,43 0,000,00

10 2
2017-10-31
-01.44.44. 31/10/2017 31/10/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
octubre 2017

137,46 19,24 0,000,00

11 2
2017-12-01
-02.13.25. 01/12/2017 01/12/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
novembre 2017

137,46 19,24 0,000,00

12 2
2017-12-29
-01.30.36. 29/12/2017 29/12/2017 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
desembre 2017

137,46 19,24 0,000,00 43,65 AjuntBcn-2

13 2
2018-02-01
-01.59.27. 01/02/2018 01/02/2018 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
gener 2018

141,05 35,26 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

14 2
2018-02-26
-00.35.22. 26/02/2018 26/02/2018 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
febrer 2018

139,25 34,81 0,000,00

15 2
2018-03-26
-00.37.18. 26/03/2018 26/03/2018 2 AFNE G63304208

Lloguer local 
març 2018

139,25 34,81 0,000,00

16 2
TA5LV18660
61

04/03/2017 06/03/2017 2
Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon gener 
2017

114,15 18,26 0,000,00

17 2
TA5LW18373
29

04/04/2017 04/04/2017 2
Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon febrer 
2017

105,96 19,60 0,000,00

18 2
TA5LX17027
10

04/05/2017 04/05/2017 2
Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon març 
2017

95,88 17,74 0,000,00

19 2
CI08905852
15

01/06/2017 13/06/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon maig 
2017

88,02 16,28 0,000,00

20 2
TA5LY17700
61

04/06/2017 05/06/2017 2
Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon abril 
2017

51,83 9,59 0,000,00

21 2
CI08948388
84

01/07/2017 12/07/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon juny 
2017

44,39 8,21 0,000,00

22 2
28-
G782-75824 01/07/2017 03/07/2017 2

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon maig 
2017

11,61 2,15 0,000,00

23 2
CI08990776
72

01/08/2017 11/08/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon juliol 
2017

42,18 7,80 0,000,00

24 2
28-
H7M0-55023 01/08/2017 01/08/2017 2

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon juny 
2017

15,00 2,78 0,000,00

25 2
CI09032682
94

01/09/2017 13/09/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon agost 
2017

43,40 8,03 0,000,00

26 2
28-
I7M0-54114 01/09/2017 01/09/2017 2

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon juliol 
2017

15,00 2,78 0,000,00

27 2
CI09048361
41

01/10/2017 11/10/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon 
setembre 2017

43,40 8,03 0,000,00

28 2
28-
J7M0-48268 01/10/2017 02/10/2017 2

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon agost 
2017

15,00 2,78 0,000,00

29 2
CI09055320
74

01/11/2017 14/11/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon octubre 
2017

55,22 7,73 0,000,00

30 2
28-
K7M0-50849 01/11/2017 02/11/2017 2

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon 
setembre 2017

13,50 2,50 0,000,00

31 2
CI09062335
84

01/12/2017 13/12/2017 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon 
novembre 2017

54,00 7,56 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

32 2
CI09069347
99

01/01/2018 13/01/2018 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon 
desembre 2017

54,00 7,56 0,000,00

33 2
CI09076257
56

01/02/2018 13/02/2018 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon gener 
2018

54,64 13,66 0,000,00

34 2
CI09082968
07

01/03/2018 13/03/2018 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon febrer 
2018

54,00 13,50 0,000,00

35 2
CI09089478
73

01/04/2018 12/04/2018 2
Vodafone 
España, SAU

A80907397
Telèfon març 
2018

57,04 14,26 0,000,00

36 1 124 31/01/2017 21/02/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria gener 71,50 11,44 0,000,00

37 1 334 28/02/2017 20/03/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria febrer 71,50 13,23 0,000,00

38 1 551 31/03/2017 18/04/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria març 71,50 13,23 0,000,00

39 1 764 30/04/2017 18/05/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria abril 71,50 13,23 0,000,00

40 1 969 31/05/2017 19/06/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria maig 71,50 13,23 0,000,00

41 1 1183 30/06/2017 18/07/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria juny 71,50 13,23 0,000,00

42 1 1392 31/07/2017 16/08/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria juliol 71,50 13,23 0,000,00

43 1 1598 31/08/2017 20/09/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria agost 71,50 13,23 0,000,00

44 1 1803 30/09/2017 17/10/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 13,23 0,000,00

45 1 2007 31/10/2017 17/11/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 10,01 0,000,00

46 1 2228 30/11/2017 19/12/2017 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 10,01 0,000,00

47 1 2448 31/12/2017 17/01/2018 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 10,01 0,000,00

48 1 121 31/01/2018 19/02/2018 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria gener 72,36 18,09 0,000,00

49 1 343 28/02/2018 22/03/2018 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria febrer 72,36 18,09 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

50 1 571 31/03/2018 16/04/2018 2
Col.lectiu 
Ronda, SCCL

G62555859
Serveis de 
gestoria març 72,36 18,09 0,000,00

51 2 F002/2018 01/02/2018 09/02/2018 2
Mouhcine 
Saoulej

Y0706376Z
Professor 
classes darija

297,00 297,00 297,00100,00

52 2 F004/2018 01/03/2018 09/03/2018 2
Mouhcine 
Saoulej

Y0706376Z
Professor 
classes darija

297,00 297,00 297,00100,00

53 2 A01 15/03/2018 19/03/2018 2
Gemma 
Charines 38082588Q

Realització 
taller de 181,50 181,50 181,50100,00

54 2
FBADS-747-
100211017

24/02/2017 24/02/2017 3
Facebook 
Ireland IE9692928F

Campanya 
Facebook 20,00 20,00 0,000,00

* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(3) Aquest import ha d’incloure o no l’IVA en funció de si el beneficiari de la subvenció té la consideració de consumidor final o no. Aquest import ha d'incloure o no l'IRPF segons s'especifiqui a les bases de la 
convocatòria. 
(4) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A2. Despeses de personal relacionades amb l'acció o el projecte *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1)

Acreditació 
pagament 
(2)

Cognoms Nom NIF Activitat 
desenvolupada

Mes 
nòmina

Data 
abonament

% 
dedicació

Import brut 
nòmina

Quota 
empresarial

Cost 
Seguretat 
Social

Cost 
IRPF

Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat 
a la 
subvenció 

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Gener 25/01/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 136,63 136,63100,00 183,28 AjuntBcn-1

2 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Febrer 24/02/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00 291,80 AjuntBcn-1

3 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Març 24/03/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00 17,22 AjuntBcn-1

4 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Abril 25/04/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00

5 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Maig 25/05/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00

6 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juny 23/06/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1)

Acreditació 
pagament 
(2)

Cognoms Nom NIF Activitat 
desenvolupada

Mes 
nòmina

Data 
abonament

% 
dedicació

Import brut 
nòmina

Quota 
empresarial

Cost 
Seguretat 
Social

Cost 
IRPF

Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat 
a la 
subvenció 

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

7 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juliol 25/07/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00

8 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Agost 25/08/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00

9 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Setembre 25/09/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 157,98 157,98100,00

10 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Octubre 25/10/2017 18,00 853,94 208,73 41,29 77,43 119,55 119,55100,00 459,23 AjuntBcn-2

11 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Novembre 24/11/2017 18,00 1.008,40 246,48 48,77 91,40 141,18 141,18100,00 461,45 AjuntBcn-2

12 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Desembre 22/12/2017 22,00 867,97 212,15 41,97 78,70 121,52 121,52100,00 461,44 AjuntBcn-2

13 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Gener 25/01/2018 22,00 880,98 215,33 42,61 79,88 220,25 220,25100,00

14 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Febrer 23/02/2018 22,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 264,30 264,30100,00

15 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Març 23/03/2018 22,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 264,30 264,30100,00

* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A3. Dietes *

Núm. 
ordre

Núm. de 
referència

Data de la 
dieta

Data 
pagament

Acreditació 
pagament 
(1)

Nom o raó social del 
perceptor NIF Concepte 

dieta
Motiu de la 
dieta Import total Import imputat 

a l'acció (2)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció

Import imputat 
a altra 
subvenció

Òrgan concedent

1

* Introduïu les dades al final de la llista
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(1) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(2) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A4. Assegurances *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa (1) 

Acreditació 
pagament 
(2)

Núm. de la 
pòlissa

Data de la 
pòlissa

Data 
pagament

Raó 
social NIF Concepte 

assegurança
Nombre 
assegurats

Data inici 
període 
cobertura

Data fi 
període 
cobertura

Import total
Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% 
imputat 
a la 
subven
ció

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1

* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció. 

Desviació pressupostaria

Pressupost a justificar 4.264,35 €

Pressupost justificat 4.107,48 €

% No Justificat (*) 3,68

(*)  Recordeu que aquests imports han de coincidir amb els imports inclosos en el document de liquidació de l'activitat.



Codi expedient: TSF006/17/00028

Nom acció: Realització de cursos de dariya, activitats de foment del coneixement i el respecte per la cultura del Marroc i difusió d'esdeveniments i 

informacions en aquest àmbit

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2017 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 354,61 € 63,45 €

Total Ingressos propis (A.1) 354,61 € 63,45 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) Realització de cursos de dariya, activitats de foment del coneixement i el respecte per la cultura del Marroc i difusió d'esdeveniments i informacions en aquest àmbit2.395,07 € 2.094,11 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat 0,00 € 0,00 €

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 225,00 € 225,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals 0,00 € 0,00 €

Altres subvencions 0,00 € 0,00 €

Ingresos en espècie 0,00 € 0,00 €

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 2.620,07 € 2.319,11 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 2.974,68 € 2.382,56 € -19,91%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 1.827,90 € 1.782,72 €

0,00 € 0,00 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 0,00 € 0,00 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 209,16 € 149,38 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 295,92 € 283,15 €

Despeses de béns consumibles 0,00 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 27,90 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 396,00 € 0,00 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 0,00 € 0,00 €

Altres (cal especificar el concepte):

Campanya de difusió 0,00 € 20,00 €

Total despeses directes (B.1) 2.756,88 € 2.235,25 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració 0,00 € 0,00 €

Despeses de béns consumibles 0,00 € 0,00 €

Despeses d’administració i gestió 153,00 € 147,31 €

Despeses de lloguer 0,00 € 0,00 €

Despeses d’assegurances 0,00 € 0,00 €

Impostos directes i tributs 0,00 € 0,00 €

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor 0,00 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 0,00 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 0,00 € 0,00 €

Altres (cal especificar el concepte): 0,00 € 0,00 €

Total despeses indirectes (B.2) 153,00 € 147,31 €

% Despeses indirectes 5,26 6,18

B.3 Despeses no subvencionables 2.909,88 € 2.382,56 €

2.909,88 € 2.382,56 €

Comissions i pèrdues de canvi 64,80 € 0,00 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius 0,00 € 0,00 €

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 0,00 € 0,00 €

Despeses en espècie 0,00 € 0,00 €

Total Despeses no subvencionables (B.3) 64,80 € 0,00 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 2.974,68 € 2.382,56 € -19,91%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 



Codi expedient; TSF006/17/00028

Nom acció: Realització de cursos de dariya, activitats de foment del coneixement i el respecte per la cultura del Marroc i difusió d'esdeveniments i informacions 

en aquest àmbit

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2018

Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 251,29 € 385,58 €

Total Ingressos propis (A.1) 251,29 € 385,58 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) Realització de cursos de dariya, activitats de foment del coneixement i el respecte per la cultura del Marroc i difusió d'esdeveniments i informacions en aquest àmbit

b) 1.038,38 € 1.339,34 €

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat 0,00 € 0,00 €

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 0,00 € 0,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals 0,00 € 0,00 €

Altres subvencions 0,00 € 0,00 €

Ingresos en espècie 0,00 € 0,00 €

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 1.038,38 € 1.339,34 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.289,67 € 1.724,92 € 33,75%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 456,97 € 748,85 €

0,00 € 0,00 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 0,00 € 0,00 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 52,29 € 41,42 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 73,98 € 104,88 €

Despeses de béns consumibles 0,00 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 6,98 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 645,00 € 775,50 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 0,00 € 0,00 €

Altres (cal especificar el concepte):

Total despeses directes (B.1) 1.235,22 € 1.670,65 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració 0,00 € 0,00 €

Despeses de béns consumibles 0,00 € 0,00 €

Despeses d’administració i gestió 38,25 € 54,27 €

Despeses de lloguer 0,00 € 0,00 €

Despeses d’assegurances 0,00 € 0,00 €

Impostos directes i tributs 0,00 € 0,00 €

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor 0,00 € 0,00 €

Despeses de compres i consums 0,00 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 0,00 € 0,00 €

Altres (cal especificar el concepte): 0,00 € 0,00 €

Total despeses indirectes (B.2) 38,25 € 54,27 €

% Despeses indirectes 3,00 3,15

B.3 Despeses no subvencionables 1.273,47 € 1.724,92 €

1.273,47 € 1.724,92 €

Comissions i pèrdues de canvi 16,20 € 0,00 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius 0,00 € 0,00 €

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 0,00 € 0,00 €

Despeses en espècie 0,00 € 0,00 €

Total Despeses no subvencionables (B.3) 16,20 € 0,00 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.289,67 € 1.724,92 € 33,75%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 



 
 

Relació dels altres ingressos o subvencions que financen 
les activitats subvencionades per l’ICAA 

 
 
 

 
Activitat subvencionada per l’ICAA Procedència altres ingressos Import 

Realització de cursos de darija, activitats de 
foment del coneixement i el respecte per la 
cultura del Marroc i difusió d’esdeveniments i 
informacions en aquest àmbit 

Ajuntament de Barcelona. Subvencions per a dur a 
terme projectes, activitats i serveis de districte i de 
ciutat per a l'any 2017. 
Projecte: “Organització i desenvolupament 
d'activitats pròpies de l'entitat” 

225,00 

 
En els comptes justificatius corresponents als anys 2017 i 2018 per a cada una de les activitats 
subvencionades per l’ICAA i presentats en els formularis de “Justificació de les subvencions per a associacions 
de famílies acollidores i adoptives” es fan constar per a cada despesa, en els apartats de “Import imputat a 
altra subvenció” i “Òrgan concedent”, les quanties exactes imputades parcialment a altres subvencions. 
L’òrgan concedent s’identifica mitjançant les següents abreviacions que corresponen a les subvencions que 
es detallen a continuació: 
 

Abreviació 
Òrgan concedent i convocatòria de 

subvenció 
Activitat o projecte subvencionat 

Import 
subvenció 

AjBarcelona-
1 

Ajuntament de Barcelona. Subvencions 
per a dur a terme projectes, activitats i 
serveis de districte i de ciutat per a l'any 
2017 

Organització i desenvolupament d'activitats 
pròpies de l'entitat 

1.000,00 

AjBarcelona-
2 

Ajuntament de Barcelona. Subvencions 
per a dur a terme projectes, activitats i 
serveis de districte i de ciutat per a l'any 
2017 

Desenvolupament d'accions destinades a 
augmentar la base social de l’entitat 

1.500,00 

 
 


