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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 d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament 
d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc 
 
 
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 en l’àmbit de 
la recerca i la comprensió dels orígens i les primeres vivències dels infants adoptats en el país d’origen. El projecte 
s’ha centrat especialment en les causes de l’abandonament d’infants al Marroc i les experiències viscudes per 
aquests infants durant el seu procés d’institucionalització. De forma complementària, s’han desenvolupat accions 
d’informació sobre les iniciatives que actualment es duen a terme al Marroc per fer front a aquestes problemàtiques, 
en algunes de les quals hi participa activament IMA a través dels projectes de cooperació que desenvolupa amb 
entitats marroquines. 
La dotació d’aquests recursos facilita a les famílies eines per aproximar-se al coneixement i a l’elaboració d’un 
discurs sobre els orígens dels infants abandonats, un pas fonamental en la construcció de la seva identitat, i per 
abordar les incerteses, temors i dubtes que molt 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 realitzat diverses projeccions del documental “Madres Invisibles”, que mostra el cas real d’una 
mare soltera, rebutjada per la seva família, que és acollida en una associació d’ajuda a les mares solteres de Tànger, 
on acaba treballant com a educadora de salut reproductiva i sexual mentre s’ocupa del seu fill. El documental és un 
fidel reflex de la dramàtica situació d’exclusió social i institucional que pateixen les mares solteres al Marroc. 
Així mateix, s’ha realitzat la difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de 
gènere al Marroc (i en d’altres països d’interès per a les famílies adoptives) i dels recursos disponibles per encarar 
aquestes problemàtiques, tant en els països d’origen com en el nostre país. Aquesta actuació s’ha complementat 
amb la creació de grups de debat i d’intercanvi de coneixements a través de les xarxes socials sobre aquesta 
temàtica. 
Aquestes activitats han contribuït a obrir un espai de d’informació i orientació per a les famílies adoptives i les 
persones adoptades en relació als orígens dels infants adoptats, afavorint el tractament integral dels processos de 
cerca d’orígens, un aspecte cabdal en el creixement de la relació entre l’infant adoptat i la família. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació dels col·lectius destinataris. Pel que fa a 
les mares i pares de famílies adoptives, la seva participació en les activitats ha repercutit en un augment de les seves 
capacitats i habilitats per a conèixer i elaborar un discurs sobre els orígens dels infants abandonats, i per a valorar les 
conseqüències que aquests orígens poden tenir en el seu desenvolupament posterior. En definitiva, els ha dotat 
d’eines i recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència relacionades amb aquest 
aspecte. 
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Pel que fa als infants i adolescents, s’ha potenciat la construcció de la seva identitat i les seves capacitats d’una 
manera integral, tenint en compte els seus orígens, així com la seva habilitat i disposició d’inserir-se constructivament 
en la realitat social en la qual vivim. 
Així mateix, en posar en valor activitats lligades a l’educació dels infants i promoure la realització d’aquestes tasques 
de forma equitativa entre homes i dones, les activitats han contribuït també a la disminució de les desigualtats de 
gènere. L’execució d’aquest projecte, en promoure la sensibilització sobre la greu discriminació que pateixen les 
mares solteres al Marroc, principal causa de l’abandonament d’infants en aquest país, ha contribuït també a la 
disminució de les desigualtats de gènere. El major coneixement de les desigualtats existents al Marroc i en d’altres 
països, i de les iniciatives i recursos que actualment es duen a terme per fer front a aquestes situacions, així com de 
les conseqüències que aquestes desigualtats de gènere tenen en la nostra societat, i fins i tot a nivell personal (com 
és el cas de l’origen dels infants adoptats), contribueix de forma decidida a millorar la formació de les famílies 
adoptives i la població en general des d’una perspectiva de gènere. 
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 altres entitats, el desenvolupament d’activitats en espais d’accés 
públic i la gratuïtat o igualtat de preu (cas de la projecció del documental “Madres invisibles” a la sala Zumzeig de 
Barcelona) 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 i a l’impacte de la projecció del documental “Madres Invisibles” en diverses sales públiques, el projecte ha 
contribuït a incrementar el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general, així com la sensibilització 
social sobre la situació de la infància abandonada al Marroc i les causes que la provoquen, especialment la greu 
discriminació que pateixen les mares solteres. 
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: 
 
1. Projecció del documental “Madres invisibles” (2016), del director Lorenzo Benítez. Es tracta d’una activitat de 
caràcter presencial, que inclou la presentació i projecció del documental (de 67 minuts de durada) i la celebració d’un 
col·loqui posterior sobre la pel·lícula i les problemàtiques de l’abandonament d’infants i la situació de les mares 
solteres al Marroc amb presència de persones de l’equip de realització del documental i persones de reconegut 
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prestigi en l’àmbit de les desigualtats de gènere. L’activitat té una durada mitjana de 2-3 h. 
S’han realitzat projeccions en les següents sales públiques de Catalunya: 
    • Sala Zumzeig (c. Béjar 53, Barcelona), el divendres 26 de maig de 2017. 
      Per a la presentació del documental i el col·loqui posterior es va comptar amb la presència del director de la 
pel·lícula, Lorenzo Benítez, i la coguionista i assessora de gènere, Helena Madico. 
      Es va cobrar als assistents una entrada de 5 €. 
    • Casal de Pou de la Figuera (c. Sant Pere Més Baix 70, Barcelona), el divendres 1 de desembre de 2017. 
      La projecció es va realitzar dins del cicle "Les violències silenciades", organitzat pel Centre d’Investigadors i 
Professionals Euro-Àrabs - EuroArab. 
      La projecció va ser gratuïta. 
    • Espai Can Rius – Sala de cuines (c. del Pont 3, Caldes de Montbui), el dissabte 10 de març de 2018. 
      Per a la presentació del documental i el col·loqui posterior es va comptar amb la presència de la coguionista i 
assessora de gènere del documental, Helena Madico. 
      La projecció va ser gratuïta. 
    • Filmoteca de Catalunya (pl. Salvador Seguí, 1-9, Barcelona), el dilluns 19 de març de 2018. 
      Per a la presentació del documental i el col·loqui posterior es va comptar amb la presència del director de la 
pel·lícula, Lorenzo Benítez, a més de Salwa L’Aouaji El Gharbi (consultora i formadora, experta en immigració i gestió 
de les diversitats i presidenta de TAMETTUT - Associació de Dones Amazigues) i Lola López (comissionada 
d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona). 
      La projecció va ser gratuïta. 
Per a cada una de les projeccions realitzades 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), abans de cada projecció. 
    • Comunicacions per correu electrònic a les famílies associades i persones interessades, amb missatges de text i 
contingut gràfic, abans de cada projecció. 
    • Difusió de les projeccions a través dels canals de comunicació de les següents entitats i mitjans de comunicació: 
       - cinecooperativa Zumzeig (projecció a la sala Zumzeig de Barcelona) 
       - Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs – EuroArab (projecció al Casal del Pou de la Figuera de 
Barcelona) 
       - publicació quinzenal Calderí (projecció a Caldes de Montbui) 
       - revista Tot Caldes (projecció a Caldes de Montbui) 
       - Radio Caldes (projecció a Caldes de Montbui) 
       - Agència de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona (projecció a la Filmoteca de Catalunya) 
       - Filmoteca de Catalunya (projecció a la Filmoteca de Catalunya) 
       - Portal d’entitats i voluntariat Xarxanet.org (projecció a la Filmoteca de Catalunya) 
       -  Agenda Dones al Dia de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya (projecció a la 
Filmoteca de Catalunya) 
 
2. Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc i dels 
recursos disponibles per fer front a aquestes problemàtiques, 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. Les tasques de gestió de 
l’activitat són efectuades per la secretaria tècnica d’IMA des del local de l’entitat a l’av. Diagonal, 365, 1r 2a, de 
Barcelona. 
L’activitat ha inclòs la divulgació d’informacions contrastades procedents d’altres entitats de reconegut prestigi 
(UNESCO, ONU, associacions marroquines de suport a les mares solteres i els seus infants, associacions 
marroquines que gestionen orfenats, institucions públiques, etc.) i articles de premsa i de publicacions 
especialitzades. En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació. 
També s’han creat grups de reflexió i debat sobre les temàtiques esmentades entre famílies adoptives i persones 
interessades a través de les xarxes socials de blog i de facebook, per tal de potenciar l’intercanvi d’experiències i 
l’ajuda mútua entre famílies. 
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c) Indicació dels  resultats obtinguts.  
 
1. Projeccions del documental “Madres Invisibles” 
    • Realització de les projeccions previstes 
       - Nombre de projeccions realitzades: 4 (5 projeccions previstes) 
         No s’han realitzat les projeccions previstes en el projecte inicial a Terrassa (es preveu aquesta activitat per a 
finals de l’any 2018) i al local d’IMA a Barcelona. Per contra, s’ha realitzat la projecció al Casal del Pou de la Figuera 
de Barcelona, que no estava prevista en el projecte inicial. 
    • Augment del nombre total d’assistents 
       - projecció a la sala Zumzeig de Barcelona: 47 persones 
       - projecció al casal de Pou de la Figuera de Barcelona: 33 persones 
       - projecció a Caldes de Montbui: 25 persones 
       - projecció a la Filmoteca de Catalunya: 96 persones 
        Nombre total d’assistents: 201 persones 
        S’ha superat amb escreix l’objectiu inicial del projecte, que era de 150 espectadors. 
    • Assistència de persones no associades a IMA a les projeccions 
       S’ha constatat una presència majoritària de persones no associades a IMA (especialment a les projeccions del 
casal de Pou de la Figuera, Caldes de Montbui i la Filmoteca de Catalunya), malgrat que no s’ha pogut calcular 
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aquest indicador amb precisió per manca de dades. 
    • Assistència de membres de famílies monomarentals associades a IMA a les projeccions 
       S’ha constatat una presència significativa de dones assistents membres de famílies adoptives monomarentals 
associades a IMA, malgrat que no s’ha pogut calcular aquest indicador amb precisió per manca de dades. 
    • Alt nivell de satisfacció dels assistents 
       La valoració de l'activitat per part dels assistents ha estat molt positiva en totes les projeccions realitzades, 
segons els comentaris espontanis dels assistents després de les activitats. De tota manera, no s’ha pogut calcular 
aquest indicador amb precisió per manca de dades. 
    • Nombre de propostes de millora que s’han posat en marxa a proposta dels assistents o persones associades a 
IMA que no han pogut assistir: 1 millora 
       - Possibilitat de préstec de la pel·lícula (en CD) a les persones associades a IMA: s’ha ofert aquest servei a partir 
del segon trimestre de 2018. 
Per a les projeccions del documental “Madres Invisibles” realitzades fins el 31 de març de 2018 no s’han pogut 
calcular amb exactitud alguns dels indicadors de resultats previstos inicialment, a causa de la dificultat de recollir les 
dades mitjançant un qüestionari a la totalitat dels assistents a l’activitat. Per aquesta raó s’està estudiant la possibilitat 
d’efectuar una enquesta anual exclusivament a les famílies associades per recollir dades sobre l’assistència i la 
valoració de les activitats. Aquest mecanisme permetria millorar l’avaluació de resultats i, en conseqüència, la 
implementació d’actuacions de millora si és el cas. 
 
2. Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc i creació 
de grups de reflexió i debat 
    • Augment del nombre de missatges emesos generats per altres entitats 
       - Nombre de missatges emesos generats per altres entitats: 84 missatges emesos l’any 2017 (s’ha superat 
l’objectiu inicial, que era de 75 missatges anuals) 
    • Augment del nombre de missatges generats per IMA (sobre activitats del projecte)  
       - Nombre de missatges emesos generats per IMA: 30 missatges emesos l’any 2017 (s’ha superat amb escreix 
l’objectiu inicial, que era superar els 15 missatges emesos l’any 2016) 
    • 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 els 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 dels missatges (per canal, gènere, àmbit/activitat i 
entitat generadora)  
    - nombre de persones associades/no associades a IMA que emeten una valoració positiva dels missatges (per 
canal, gènere, àmbit/activitat i entitat generadora)  
    - nombre de comentaris emesos per persones destinatàries dels missatges (per canal, gènere, àmbit/activitat i 
entitat generadora del missatge inicial) 
    - nombre de respostes d’IMA als comentaris (per canal, gènere, àmbit/activitat i entitat generadora del missatge 
inicial) 
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Comunicació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció a la persona sol·licitant 

 
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. 
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Justificació de despeses

Acció a justificar

Acció
Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2017 - Activitats d'informació s

Import imputat 
a la subvenció
1.918,11 €

Import imputat 
a l'acció

2.786,67 €

Import a justificar 

2.922,60 €

Import atorgat 

1.918,11 €

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 8,25 8,25100,00 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 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
març 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
abril 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
maig 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
juny 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
juliol 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
agost 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
setembre 2017

137,46 12,37 12,37100,00

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

Lloguer local 
octubre 2017

137,46 6,87 6,87100,00

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

Lloguer local 
novembre 2017

137,46 6,87 6,87100,00

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

Lloguer local 
desembre 2017

137,46 6,87 6,87100,00 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 19,75 8,3742,38
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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 19,50 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 19,50 0,000,00

16 2
TA5LV18660
61

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

A82018474
Telèfon gener 
2017

114,15 6,85 0,000,00

17 2
TA5LW18373
29

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

A82018474
Telèfon febrer 
2017

105,96 9,54 0,000,00

18 2
TA5LX17027
10

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

A82018474
Telèfon març 
2017

95,88 8,63 0,000,00

19 2
CI08905852
15

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

A80907397
Telèfon maig 
2017

88,02 7,92 0,000,00

20 2
TA5LY17700
61

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

A82018474
Telèfon maig 
2017

51,83 4,66 0,000,00

21 2
CI08948388
84

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

A80907397
Telèfon juny 
2017

44,39 4,00 0,000,00

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

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon maig 
2017

11,61 1,04 0,000,00

23 2
CI08990776
72

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

A80907397
Telèfon juliol 
2017

42,18 3,80 0,000,00

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

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon juny 
2017

15,00 1,35 0,000,00

25 2
CI09032682
94

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

A80907397
Telèfon agost 
2017

43,40 3,91 0,000,00

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

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon juliol 
2017

15,00 1,35 0,000,00

27 2
CI09048361
41

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

A80907397
Telèfon 
setembre 2017

43,40 3,91 0,000,00

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

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon agost 
2017

15,00 1,35 0,000,00

29 2
CI09055320
74

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

A80907397
Telèfon octubre 
2017

55,22 2,76 0,000,00

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

Telefónica 
España, SAU

A82018474
Telèfon 
setembre 2017

13,50 1,22 0,000,00

31 2
CI09062335
84

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

A80907397
Telèfon mòbil 
novembre 2017

54,00 2,70 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 2,70 0,000,00

33 2
CI09076257
56

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

A80907397
Telèfon gener 
2018

54,64 7,65 0,000,00

34 2
CI09082968
07

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

A80907397
Telèfon febrer 
2018

54,00 7,56 0,000,00

35 2
CI09089478
73

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

A80907397
Telèfon març 
2018

57,04 7,99 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria gener 71,50 4,29 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria febrer 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria març 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria abril 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria maig 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria juny 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria juliol 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria agost 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 6,44 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 3,58 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 3,58 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria 71,50 3,58 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria gener 72,36 10,13 0,000,00

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

G62555859
Serveis de 
gestoria febrer 72,36 10,13 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 10,13 0,000,00

51 2 S0013/2017 08/05/1917 15/05/2017 2
Zumzeig 
Cinecooperat F66864778

Lloguer sala 
Zumzeig

157,30 157,30 0,000,00 157,30 AjuntBcn-1

52 2
5402_9017 
20170511

11/05/1917 11/05/1917 3
EDREAMS, 
S.L.

B83940767
Desplaçament 
director Madres 74,29 74,29 0,000,00

53 2 RL6KPB 11/05/2017 11/05/2017 3 Ryanair DAC W0071513F
Desplaçament 
director Madres 31,80 31,80 0,000,00

54 2 77878 26/05/1917 26/05/1917 6
Centre de 
Serveis J64692098 Edició tríptics 72,60 72,60 72,60100,00

55 2 521 09/03/2018 12/03/2018 2
ielou 
Comunicació, B65399743

Anuncis en 
premsa Caldes 108,90 108,90 108,90100,00

56 2
C201800000
527412

22/02/2018 23/02/2018 3
Vueling 
Airlines SA

A63422141
Desplaçament 
guionista 145,98 145,98 0,000,00

57 2
C201800000
527362

13/03/2018 14/03/2018 3
Vueling 
Airlines SA

A63422141
Desplaçament 
director Madres 220,98 220,98 0,000,00

58 2 S 02/18 08/03/2018 26/02/2018 2
Institut 
Català de Q0801212B

Lloguer sala 
Filmoteca

378,50 378,50 378,50100,00

* 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 6,00 853,94 208,73 41,29 77,43 51,24 51,24100,00 183,28 AjuntBcn-1

2 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Febrer 24/02/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00 291,80 AjuntBcn-1
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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

3 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Març 24/03/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00 17,22 AjuntBcn-1

4 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Abril 25/04/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

5 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Maig 25/05/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

6 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juny 23/06/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

7 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juliol 25/07/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

8 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Agost 25/08/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

9 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Setembre 25/09/2017 9,00 853,94 208,73 41,29 77,43 76,85 76,85100,00

10 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Octubre 25/10/2017 5,00 853,94 208,73 41,29 77,43 42,70 42,70100,00 459,23 AjuntBcn-2

11 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Novembre 24/11/2017 5,00 1.008,94 246,48 48,77 91,40 50,42 50,42100,00 461,45 AjuntBcn-2

12 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Desembre 22/12/2017 5,00 867,97 212,15 41,97 78,70 43,40 43,40100,00 461,44 AjuntBcn-2

13 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Gener 25/01/2018 14,00 880,98 215,33 42,61 79,88 123,34 123,34100,00

14 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Febrer 23/02/2018 14,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 148,01 148,01100,00

15 2 2
Alvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Març 23/03/2018 14,00 1.057,19 258,40 51,12 153,93 148,01 148,01100,00

* 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 *
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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

(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 2.922,60 €

Pressupost justificat 2.786,67 €

% No Justificat (*) 4,65

(*)  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: Realizació d'activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l'abandonament d'infants i les desigualtats de gènere al 

Marroc

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

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 409,39 € 327,92 €

Total Ingressos propis (A.1) 409,39 € 327,92 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc972,69 € 972,69 €

b)

c)

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

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 100,00 € 100,00 €

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) 1.072,69 € 1.072,69 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.482,08 € 1.400,61 € -5,50%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 812,40 € 802,56 €

0,00 € 0,00 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 106,00 € 106,09 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 92,96 € 67,69 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 288,52 € 285,12 €

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

Despeses de compres i consums 12,40 € 0,00 €

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

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

Altres (cal especificar el concepte):

Edició de tríptics 73,00 € 72,60 €

Total despeses directes (B.1) 1.385,28 € 1.334,06 €

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 68,00 € 66,55 €

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) 68,00 € 66,55 €

% Despeses indirectes 4,68 4,75

B.3 Despeses no subvencionables 1.453,28 € 1.400,61 €

1.453,28 € 1.400,61 €

Comissions i pèrdues de canvi 28,80 € 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) 28,80 € 0,00 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.482,08 € 1.400,61 € -5,50%

(*) 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 d'activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l'abandonament d'infants i les desigualtats de gènere al 

Marroc

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

Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 495,10 € 440,64 €

Total Ingressos propis (A.1) 495,10 € 440,64 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc945,42 € 945,42 €

b)

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) 945,42 € 945,42 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.440,52 € 1.386,06 € -3,78%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 203,10 € 419,36 €

0,00 € 0,00 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 212,00 € 366,96 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 23,24 € 23,20 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 578,88 € 437,25 €

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

Despeses de compres i consums 103,10 € 0,00 €

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

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

Altres (cal especificar el concepte):

Difusió en premsa local 296,00 € 108,90 €

Total despeses directes (B.1) 1.416,32 € 1.355,67 €

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 17,00 € 30,39 €

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) 17,00 € 30,39 €

% Despeses indirectes 1,19 2,19

B.3 Despeses no subvencionables 1.433,32 € 1.386,06 €

1.433,32 € 1.386,06 €

Comissions i pèrdues de canvi 7,20 € 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) 7,20 € 0,00 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.440,52 € 1.386,06 € -3,78%

(*) 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 d’activitats de difusió, informació i 
debat sobre les problemàtiques de 
l’abandonament d’infants i les desigualtats de 
gènere al Marroc 

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” 

100,00 

Venda d’entrades per a la projecció del documental 
“Madres Invisibles” a la sala Zumzeig de Barcelona 

180,00 

 
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 

 
 


