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Núm. d’expedient ICAA00/19/00007 Any 2019 

             
 

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció corresponent a la 
convocatòria de subvencions per a associacions de famílies acollidores o 
adoptives, i associacions de persones que han estat acollides o adoptades. 
 

 

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 
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) 

Coordinador general 

 
 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, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a 
Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena 
 

 Nom de l’acció: Activitats per a adolescents adoptats al Marroc 
 
 
Memòria de l’activitat: 
 

• Explicació del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat. 
 
S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats adreçades específicament als infants i adolescents adoptats, que tenen per 
objectiu potenciar el seu creixement personal, crear un espai que els permeti avançar en el camí per a la creació d'una 
entitat adoptiva positiva i facilitar el coneixement i l’establiment de relacions entre les persones assistents. Les activitats 
realitzades han inclòs diversos tallers de creació artística, adreçats als nois i noies de 8 a 15 anys (amb un màxim de 10 
joves per taller), basades en el treball en grup entre adolescents que tenen històries personals similars. Aquests tallers, 
de caràcter presencial, han estat desenvolupats per professionals qualificats en la matèria i amb experiència amb grups 
d’infants i adolescents. Totes les activitats realitzades han estat gratuïtes. 
Els tallers tenen també l’objectiu de potenciar la imaginació, la creativitat i l’expressió de les emocions, facilitant el 
descobriment de noves habilitats i aprenentatges. Així mateix, pretenen consolidar el grup de joves participants, de forma 
que es garanteixi la seva continuïtat i participi activament en el disseny de noves activitats. La consolidació de les 
relacions entre els i les joves i la creació d’un espai de confiança permetrà en el futur l’organització d’altres tipus 
d’activitats, més adreçades al plantejament de les problemàtiques pròpies dels adolescents adoptats. En aquesta segona 
fase del projecte es planteja la col·laboració amb el personal de l’ICAA que treballa en els serveis de suport a joves 
adoptats, de forma que els i les joves que formen part dels grups d’IMA puguin gaudir d’alguns d’aquests serveis i 
incorporar-se, a partir dels 18 anys, als grups d’adolescents de l’ICAA dotats ja d’un coneixement mutu i una experiència 
de treball en grup. Aquest plantejament fa palès la ferma voluntat d’IMA de donar continuïtat al projecte, ja que aquesta 
és una condició indispensable per a assolir plenament els objectius establerts. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació dels i les joves participants, ja que s’ha 
potenciat el desenvolupament de les seves capacitats artístiques i d’expressar les seves emocions. Així mateix, en 
disposar d’un espai on poder compartir experiències relacionades amb el fet de ser adoptats i posar en comú estratègies 
per a resoldre els seus conflictes personals, se’ls ha dotat de nous recursos per al seu creixement personal i la creació 
d’una entitat adoptiva, ajudant-los en el seu procés d’acceptació i integració de la seva pròpia història. El 
desenvolupament de les activitats realitzades ha fomentat també el debat sobre temes relacionats amb l’equitat de 
gènere, promovent i posant en valor els comportaments i les actituds igualitaris. Per tant, s’ha format també els i les 
adolescents des d’una perspectiva de gènere. 
Les activitats desenvolupades han contribuït a promoure la relació entre famílies adoptives i joves adoptats, no només 
per a les famílies que formen part d’IMA, sinó per a altres famílies kafils i famílies adoptives. En aquest sentit, les 
activitats no s’han destinat exclusivament a les persones associades a IMA, 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 seva promoció i difusió a 
través dels canals de comunicació d’accés lliure d’IMA i d’altres associacions de famílies adoptives i la gratuïtat de les 
activitats tant per a les persones associades com per a les no associades. En aquest sentit, s’ha posat un èmfasi especial 
en la col·laboració amb AFNE (Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia), amb la quals s’ha arribat a acords per 
a la difusió conjunta de les activitats de cada una de les associacions. Gràcies a aquest pla de comunicació també s’ha 
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incrementat el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general. 
En el projecte inicial es preveia la realització de quatre tallers de creació artística dins el període objecte de la 
convocatòria de subvencions. El Taller de Còmic previst inicialment es va substituir per un segon Taller de Rimes a causa 
de l’elevada demanda d’aquest taller (part de les famílies que havien sol·licitat l’assistència al Taller de Rimes de l’edició 
2019 havien quedat fora per excés de sol·licituds). Es preveu dur a terme el Taller de Còmic en el marc de les activitats 
de continuïtat d’aquest projecte en el futur. A causa de les mesures de confinament de la població establertes a partir de 
la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19, només es va poder desenvolupar la primera sessió de l’edició 2020 del 
Taller de Rimes i es van haver de suspendre les darreres sessions. A causa del format de l’activitat, que és 
obligatòriament grupal i presencial i inclou la gravació d’una maqueta en un estudi de gravació, no es va considerar 
possible la realització per mitjans telemàtics de les sessions suspeses. Tot i així, les tasques realitzades dins el període 
objecte de la convocatòria de subvencions han inclòs la planificació i organització completa del taller: selecció del lloc de 
realització, tallerista i dates de realització, convocatòria de l’activitat, difusió a través dels canals de comunicació i 
inscripció d’assistents. L’execució de les sessions suspeses (tres sessions addicionals) tindrà lloc durant el primer 
trimestre de 2021, i per tant no s’inclouen en aquesta justificació, que fa referència exclusivament a les activitats 
realitzades dins el període de l’1 d’abril de 2019 a 31 de març de 2020. 
Els canvis que hi ha hagut en l’execució d’aquest projecte no comporten, al parer d’IMA, canvis substancials respecte a la 
memòria inicial presentada ni representen un incompliment dels requisits i condicions que estableixen les bases 
reguladores de la convocatòria. En aquest sentit, a l’apartat c (Indicació dels resultats obtinguts) es presenten els 
resultats dels indicadors de realització prèviament establerts, on es pot apreciar que s’han assolit completament 8 dels 10 
indicadors establerts (percentatge mínim d’assoliment del 100%), obtenint un grau d’assoliment conjunt dels resultats 
esperats del projecte del 110%. 
Pel que fa a l’execució pressupostària del projecte (veure pressupostos de liquidació 2019 i 2020), la despesa executada 
suposa el 97,5% del total de despesa prevista, sense que aquesta desviació pugui considerar-se significativa (no supera 
per molt el percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final 
justificat de l'activitat subvencionada, segons s’estableix a la clàusula 8.5 de les Bases). 
En definitiva, es creu que s’ha acomplert l'objecte i la finalitat del projecte, que era la de continuar desenvolupant uns 
espais on els adolescents poguessin compartir sentiments, inquietuds, dubtes i experiències relacionades amb el fet de 
ser adoptats i posar en comú eines i capacitats per a resoldre els seus conflictes personals i per anar progressant en el 
seu procés d’acceptació i integració de la seva història. 
 
 

• Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/4/2019 a 31/3/2020 s’han organitzat les següents activitats: 
 
1. Taller de Rimes 2019 (3 sessions): 

Lloc i dates de realització: 4 de maig i 8 de juny, al Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145, de Barcelona) i 15 de juny de 
2019, a la seu d’IMA de Barcelona. La primera sessió d’aquest taller va tenir lloc el 23 de març de 2019 al Centre 
Cívic Urgell, per la qual cosa no s’inclou en aquesta justificació. 
Tallerista: Pol Bassols, de l’associació Nòmada, Cultura en moviment, amb la col·laboració del Centre d’Estudis 
Africans i Interculturals (CEA) i la Xarxa BCN Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona. 
Durada: La 1a i 3a sessió van tenir una durada de 2 h i la 2a de 3 h. (7 h en total) 
Descripció: El Taller de Rimes és un espai de creació comunitària dirigit especialment a joves amb inquietuds i ganes 
d’aprendre a desenvolupar l’escriptura lírica mitjançant el rap. Els i les joves participants han après a utilitzar la rima i 
estructurar versos sobre una base musical. S’ha treballat tant la part tècnica, vocal i interpretativa, com el contingut de 
les lletres, que han girat entorn de diferents temàtiques, a proposta dels assistents: els rumors i el racisme, la pobresa 
i les desigualtats socials, les guerres, la protecció dels animals, etc. El taller ha finalitzat amb la gravació i edició d’un 
tema escrit pels i les alumnes. En el taller s’ha treballat també l’autoconfiança, l’autoestima i la capacitat d’expressar 
els sentiments, els desitjos i les inquietuds. 
El contingut del taller s’ha desenvolupat en les següents fases: 

• introducció i coneixement del rap i el hip-hop (primera sessió realitzada el 23 de març de 2019) 

• propostes per a la creació de cançons per part dels participants (primera sessió realitzada el 23 de març de 2019) 

• treball de composició de les cançons: contingut de les lletres, utilització de la rima, estructura en versos sobre una 
base musical (segona sessió) 

• interpretació de les cançons (tercera i quarta sessió) 

• gravació i edició d’una maqueta amb les cançons elaborades (tercera i quarta sessió) 
 
2. Entrevista radiofònica als alumnes del Taller de rimes: 

Lloc i dates de realització: 22 de setembre de 2019, a l’estudi radiofònic de la carpa central de la plaça de Catalunya, 
en el marc de les activitats de la Festa de la Mercè 2019 de Barcelona. 
Entrevistadora: Marta San Martino, psicòloga de la Fundació Vidal i Barraquer especialitzada en l’àmbit de l’adopció, 
amb la col·laboració de 9 ràdios comunitàries de Barcelona, coordinades per Torre Jussana (Ajuntament de 
Barcelona). 
Durada: 30 min. 
Descripció: L’activitat va incloure una entrevista amb els i les joves sobre les temàtiques seleccionades per a les 
lletres del tema de rap gravat en el taller, amb una atenció especial a la problemàtica del racisme, les experiències 
viscudes durant el procés de gravació i les vivències del procés d’adopció. L’entrevista es va emetre en directe pels 
canals de streaming i Youtube de Ràdio Associa’t i les 9 ràdios comunitàries de Barcelona participants i va finalitzar 
amb l’emissió de la gravació realitzada en el taller. 
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3. Taller de Pintura de mural (3 sessions): 
Lloc i dates de realització: 27 d’abril, 25 de maig i 1 de juny de 2019, al jardí i magatzem existents a l’habitatge d’una 
família associada a l’entitat, al carrer de Maurici Vilomara de Barcelona (barri del Guinardó). 
Tallerista: Xavier Sert, professor de l’escola d’art La Llotja. 
Durada: 3 h. per cada sessió (9 h en total) 
Descripció: El Taller de Pintura de murals ha consistit en la realització d’un mural de gran format, acompanyant els i 
les joves en el procés de creació i aportant tot el suport necessari, des de la recerca del tema i els referents, la 
realització dels esbossos (primer individualment i després en petits grups), la concreció del to, el significat i els 
aspectes compositius i formals de l’esbós final i el traspàs de la imatge al mur per, finalment, pintar-lo. Els objectius 
del taller s’han centrat en la promoció de la cohesió del grup i la participació igualitària de tots els assistents a través 
de la incorporació de dinàmiques de grup, el respecte entre els participants, el foment del treball en equip i de la 
participació artística i la incorporació de l'expressió plàstica contemporània lligada a l'entorn, embellint-lo i 
humanitzant-lo. Prèviament a la realització del taller es va sol·licitar l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona per a 
realitzar l’activitat (permís per a pintar un mural a la via pública). 
El contingut del taller s’ha desenvolupat en les següents fases: 

• Conceptes, idees i temes: s’ha parlat sobre què es vol pintar. Tothom ha tingut opinió, desitjos, idees, etc. que 
s’han posat en comú. 

• Recerca de referents i informació: un cop definit què es vol fer, s’ha investigat, aprofundit i trobat nous elements 
que es desconeixien. També s’han adaptat les idees a la realitat. 

• Realització d’esbossos i dibuixos: ha calgut fer molts dibuixos per concretar el model desitjat. També s’ha 
relacionat i adaptat la idea al conjunt, s’han escollit els colors, els volums, la composició, etc. Aquesta fase ha 
permès treballar amb diferents tècniques de creació plàstica. 

• Realització de l’esbós final: aquesta ha estat la peça fonamental de l’activitat. Arribats a aquest punt només ha 
calgut reproduir l’esbós a la paret. 

• Traspàs de la imatge al mur: tenint en compte la dinàmica del grup, l’esbós final, la paret i altres factors diversos, 
s’han seleccionat les tècniques de traspàs. 

• Realització / Pintat del mur. 

• Recollida de material i neteja de l’espai 
 

4. Taller de Videoclip (5 sessions): 
Lloc i dates de realització: 26 d’octubre de 2019, al Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145, de Barcelona), 9 de novembre 
de 2019, en espais exteriors del barri d’Horta de Barcelona (carrer Aiguafreda), 30 de novembre de 2019, en espais 
exteriors del barri del Carmel de Barcelona (Mirador de les Bateries i carrer de Marià Labèrnia), 14 de desembre de 
2019, en espais exteriors del barri d’Horta de Barcelona (carrer Aiguafreda) i 18 de gener de 2020, en espais exteriors 
del barri de Fort Pienc de Barcelona). 
Tallerista: Pol Bassols, de l’associació Nòmada, Cultura en moviment. 
Durada: 2 h. per a la 1a sessió, 3 h. per a la 2a i 3a sessió i 1 h per a la 4a i 5a sessió (10 h en total) 
Descripció: Aquest taller ha donat continuïtat al taller de rimes, ja que s’ha adreçat al mateix grup de joves i ha estat 
realitzat pel mateix tallerista. Es tracta d’una experiència creativa en la qual, a partir de l’anàlisi de la lletra del tema de 
rap ja gravat i del que es volia transmetre amb aquest tema, s’ha realitzat un videoclip protagonitzat pels joves 
assistents, des de la idea inicial fins la presentació final. S’ha treballat la part tècnica i interpretativa, en un entorn 
col·laboratiu i participatiu de tots i totes. El taller ha finalitzat amb l’edició del videoclip. A més de la part creativa, s’ha 
treballat també l’autoconfiança, l’autoestima i la capacitat d’expressar els sentiments i les emocions. 
El contingut del taller s’ha desenvolupat en les següents fases: 

• 1a sessió: es va efectuar un brain storming amb els i les joves per tal de pensar com fer el videoclip, fer l'escaleta i 
el guió, pensar quin tipus de localitzacions i/o espais es requerien per a la gravació, el material necessari, etc. 

• resta de sessions: gravació del videoclip i edició. Durant aquestes sessions es va efectuar un esmorzar conjunt 
amb els nois i noies participants. 

 

5. Taller de Rimes 2020 (1 sessió): 
Lloc i dates de realització: 22 de febrer de 2020, al Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145, de Barcelona). 
Tallerista: Pol Bassols, de l’associació Nòmada, Cultura en moviment. 
Durada: 2 h 
Descripció: Es va repetir el mateix format i metodologia del Taller de Rimes desenvolupat l’any 2019, amb un altre 
grup de joves. Únicament es va poder desenvolupar la 1a sessió del taller, dedicada a la introducció i coneixement 
del rap i el hip-hop i a la realització de propostes per a la creació de cançons per part dels participants 

 

Per a cada una de les activitats desenvolupades s’ha efectuat la seva difusió i promoció específiques 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 la realització de l’activitat, amb l’objectiu de difondre l’activitat i promoure la participació en la 
mateixa. 

• Comunicacions per correu electrònic a les famílies associades i persones interessades, amb missatges de text i 
contingut gràfic, abans de la realització de l’activitat, amb l’objectiu de facilitar el coneixement en detall del 
desenvolupament de l’activitat. 

• Difusió del resum de la xerrada a través dels canals de comunicació d’IMA, mitjançant missatges de text amb 
contingut gràfic 

En tots aquests missatges s’ha utilitzat un llenguatge inclusiu i no sexista. 
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• Indicació dels resultats obtinguts.  
 
Per a cada indicador, s’indiquen els resultats obtinguts en relació als resultats esperats. 
 
1. Realitzar els tallers i sessions previstos 

• Nombre de tallers realitzats: 3,33 tallers, ja que el darrer taller s’ha realitzat en un 33% de la seva totalitat (en el 
projecte inicial es preveia la realització de 4 tallers) 
Assoliment del resultat esperat: 83% 

• Nombre de sessions realitzades: 12 sessions (en el projecte inicial es preveia la realització de 12 sessions) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

Assoliment global del resultat esperat: 92% 
 
2. Realitzar l’entrevista radiofònica prevista 

• S’ha realitzat l’entrevista?: Sí 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• S’ha emès la gravació de rap per canals de radio?: Sí 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

Assoliment global del resultat esperat: 100% 
 
3. Assolir una assistència mínima de 5 adolescents per taller 

• Nombre d’adolescents assistents (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: 9 joves (11,1% noies, 88,9% nois) 
- Entrevista radiofònica als alumnes del Taller de rimes: 8 joves (12,5% noies, 87,5% nois) 
- Taller de Pintura de mural: 6 joves (16,7% noies, 83,3% nois) 
- Taller de Videoclip: 10 joves (20% noies, 80% nois) 
- Taller de Rimes 2020: 9 joves (22,2% noies, 77,8% nois) 
Assistència mitjana: 8,4 joves (16,7% noies, 83,3% nois 

Assoliment global del resultat esperat: 168% 
 
4. Assolir un nombre d’assistents associats a IMA que superi el 50% dels adolescents participants 

• Percentatge d’adolescents assistents associats a IMA per taller (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: 55,6% (100% en noies, 50% en nois) 
- Entrevista radiofònica als alumnes del Taller de rimes: 50% (100% en noies, 42,9% en nois) 
- Taller de Pintura de mural: 66,7% (100% en noies, 60% en nois) 
- Taller de Videoclip: 60% (100% noies, 50% nois) 
- Taller de Rimes 2020: 55,6% (100% en noies, 42,9% en nois) 
Percentatge mitja: 57,6% (100% en noies, 49,2% en nois 

Assoliment global del resultat esperat: 115% 
 
5. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents sobre el desenvolupament de l’activitat 

• Nivell de satisfacció de les persones assistents (mares/pares) sobre l’organització de l’activitat (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: puntuació de 3,79 (3,76 dones, 4,00 homes) 
- Entrevista radiofònica als alumnes del Taller de rimes: no es va efectuar l’enquesta 
- Taller de Pintura de mural: puntuació de 4,00 (4,00 dones, 4,00 homes) 
- Taller de Videoclip: puntuació de 3,95 (3,98 dones, 3,89 homes) 
- Taller de Rimes 2020: encara no s’ha efectuat l’enquesta (es realitza en acabar el taller) 
Puntuació mitjana de 3,91 (3,91 dones, 3,96 homes) 

• Nivell de satisfacció de les persones assistents (mares/pares) sobre els continguts de l’activitat (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: puntuació de 3,89 (3,88 dones, 4,00 homes) 
- Taller de Pintura de mural: puntuació de 4,00 (4,00 dones, 4,00 homes) 
- Taller de Videoclip: puntuació de 4,00 (4,00 dones, 4,00 homes) 
Puntuació mitjana de 3,96 (3,96 dones, 4,00 homes) 

• Nivell de satisfacció general de les persones assistents (mares/pares) (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: puntuació de 3,94 (3,94 dones, 4,00 homes) 
- Taller de Pintura de mural: puntuació de 3.92 (3.90 dones, 4,00 homes) 
- Taller de Videoclip: puntuació de 4,00 (4,00 dones, 4,00 homes) 
Puntuació mitjana de 3,95 (3,95 dones, 4,00 homes) 

• Nivell de satisfacció general de les persones assistents (infants i joves) (per gènere): 
- Taller de Rimes 2019: puntuació de 3,88 (sense dades noies, 3,88 nois) 
- Taller de Pintura de mural: puntuació de 3,80 (4,00 noies, 3,75 nois) 
- Taller de Videoclip: puntuació de 3,70 (4,00 noies, 3,63 nois) 
Puntuació mitjana de 3,79 (4,00 noies, 3,75 nois) 

• Nombre de propostes de millora que s’han posat en marxa a proposta dels assistents/persones associades que 
no han pogut assistir (per gènere): no s’ha efectuat cap proposta de millora 

Puntuació mitjana de tots els tallers de 3,90 (3,96 dones/noies, 3,93 homes/nois) 
Assoliment global del resultat esperat: 108% 
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En les enquestes d’avaluació s’efectuen 6 preguntes adreçades a les mares/pares que fan referència a l’organització 
de l’activitat: 

• La informació de l'activitat m'ha arribat adequadament 

• El sistema d'inscripció ha estat fàcil i còmode 

• L'activitat ha començat amb puntualitat 

• L'extensió horària de l'activitat ha estat adequada 

• La sala/espai és adequat per a l'activitat 

• El mobiliari/equipament de la sala/espai és adient per a l'activitat 
També s’efectuen 5 preguntes adreçades a les mares/pares que fan referència al tallerista i als continguts tractats: 

• La/el tallerista coneix bé el tema 

• Les respostes a les preguntes han estat adequades 

• La/el tallerista té bona capacitat de comunicació 

• El contingut tractat ha satisfet les meves expectatives 

• El contingut és útil per a mi 
Finalment s’efectua una avaluació general en base a dues preguntes: 

• Recomanaria aquesta activitat a una altra persona 

• Valoració global de l’activitat 
Pel que fa als infants i joves participants, s’efectua únicament una avaluació general en base la següent pregunta: 

• Valoració global de l’activitat 
Cada pregunta s’avalua de 1 a 4. Els resultats obtinguts es calculen a partir de les mitjanes aritmètiques de les 
respostes en les 6 preguntes sobre l’organització de l’activitat, les 5 preguntes sobre el contingut tractat, les 2 
preguntes d’avaluació general per a mares/pares i la pregunta d’avaluació general per a infants i joves. Per al càlcul 
del grau d’assoliment del resultat esperat s’atorga un 100% a la puntuació mitjana de 3,6 (equivalent a una puntuació 
de 9 sobre 10). 

 
6. Augmentar el nombre de missatges sobre les activitats del projecte emesos pels canals de comunicació d’IMA 

(superar 15 missatges/any) 

• Nombre de missatges sobre les activitats del projecte emesos pels canals de comunicació d’IMA: 16 missatges 
emesos 

Assoliment del resultat esperat: 107% 
 
7. Augmentar el nombre de persones que reben/visualitzen els missatges emesos 

• Nombre de persones que reben/visualitzen els missatges: 918 persones a 31 de desembre de 2019 (865 
persones de 31 de desembre de 2018). Increment del 6,1%. 

Assoliment del resultat esperat: 106% 
 
8. Augmentar la valoració positiva dels missatges emesos sobre activitats del projecte per part de les persones 

destinatàries dels missatges 

• Nombre de valoracions positives dels missatges emesos: 19 valoracions positives durant l’any 2019, equivalents a 
2,11 valoracions positives/missatge emès (2,20 valoracions positives/missatge emès l’any 2018) 

Assoliment del resultat esperat: 96% 
 
9. Augmentar el nivell de participació en els debats sobre activitats del projecte a través de les xarxes socials 

• Nombre de comentaris emesos per persones destinatàries dels missatges: 2 comentaris durant l’any 2019 (2 
comentaris l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• Nombre de respostes d’IMA als comentaris emesos: 3 respostes durant l’any 2019 (2 respostes l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 150% 

• Nombre de comparticions dels missatges emesos per part de persones destinatàries dels missatges: 2 
comparticions durant l’any 2019, equivalents a 0,22 comparticions /missatge emès (0,40 comparticions/missatge 
emès l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 55% 

Assoliment global del resultat esperat: 102% 
 
10. Augmentar el nombre de persones associades a IMA i el coneixement i el seguiment de l’entitat entre la ciutadania 

• Nombre de famílies associades a IMA: 112 famílies a 31 de desembre de 2019 (111 famílies a 31 de desembre de 
2018). Increment del 0,9%. 
Assoliment del resultat esperat: 101% 

• Nombre de persones interessades en les activitats i els valors que promou l’entitat (per gènere): 605 persones a 
31 de desembre de 2019 (583 persones a 31 de desembre de 2018). Increment del 3,8%. 
Assoliment del resultat esperat: 104%. 

Assoliment global del resultat esperat: 103% 
 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 10 indicadors sobre les activitats del projecte, s’obté 
un grau d’assoliment general del projecte en relació als objectius establerts del 110%. 
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Justificació de despeses

Acció a justificar

Modalitat

Compte justificatiu

Acció
Reaització de jornades, activitats i formació a associacions - 201

Import imputat 
a la subvenció
5.599,00 €

Import imputat 
a l'acció

6.827,77 €

Import a justificar 

7.002,00 €

Import atorgat 

5.599,00 €

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
00.41.45.3
52903

26/03/2019 26/03/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local abril 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

2 2
00.56.50.6
63052

26/04/2019 26/04/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local maig 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

3 2
00.36.30.4
31975

24/05/2019 24/05/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local juny 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

4 2
00.32.42.0
46004

26/06/2019 26/06/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local juliol 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

5 2
00.43.34.4
25661

26/07/2019 26/07/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local agost 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

6 2
00.26.13.8
26395

26/08/2019 26/08/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
setembre 2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

7 2
00.28.47.6
24146

26/09/2019 26/09/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local octubre 
2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

8 2
00.44.10.6
09854

25/10/2019 25/10/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
novembre 2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

9 2
00.41.40.4
99493

26/11/2019 26/11/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
desembre 2019

142,97 21,45 21,45100,00 0,00

10 2
00.15.31.6
27633

26/12/2019 26/12/2019 1 AFNE G63304208
Lloguer local gener 
2020

143,07 21,46 21,46100,00 0,00

11 2
00.31.50.0
55649

24/01/2020 24/01/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local febrer 
2020

143,07 21,46 21,46100,00 0,00

12 2
00.35.35.3
11521

25/02/2020 25/02/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local març 
2020

145,75 21,86 21,86100,00 0,00
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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

13 2
ZI19-00150
0575

01/05/2019 14/05/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon abril 2019 59,01 8,85 8,85100,00 0,00

14 2
ZI19-00188
4412

01/06/2019 14/06/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon maig 2019 65,62 9,84 9,84100,00 0,00

15 2
ZI19-00235
6775

01/07/2019 12/07/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon juny 2019 50,82 7,62 7,62100,00 0,00

16 2
426-
KF19-35926

27/07/2019 07/08/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon juliol 2019 
Orange

18,17 2,73 2,73100,00 0,00

17 2
ZI19-00272
5500

01/08/2019 13/08/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284

Telèfon juliol 2019 
Vodafone

51,99 7,80 7,80100,00 0,00

18 2
426-
KF19-41677

27/08/2019 06/09/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon agost 2019 
Orange

49,55 7,43 7,43100,00 0,00

19 2
ZI19-00313
9203

01/09/2019 13/09/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284

Telèfon agost 2019 
Vodafone

51,99 7,80 7,80100,00 0,00

20 2
426-
KF19-42619

27/09/2019 08/10/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon setembre 2019 
Orange

49,55 7,43 7,43100,00 0,00

21 2
ZI19-00354
5255

01/10/2019 14/10/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284

Telèfon setembre 2019 
Vodafone

51,99 7,80 7,80100,00 0,00

22 2
426-
KF19-52915

27/10/2019 06/11/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon octubre 2019 
Orange

49,55 7,43 7,43100,00 0,00

23 2
ZI19-00394
7805

01/11/2019 13/11/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284

Telèfon octubre 2019 
Vodafone

51,99 7,80 7,80100,00 0,00

24 2
426-
KF19-55140

27/11/2019 05/12/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon novembre 2019 49,55 7,43 7,43100,00 0,00

25 2
426-
KF19-61813

27/12/2019 08/01/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon desembre 2019 49,55 7,43 7,43100,00 0,00

26 2
426-
KF20-4692

27/01/2020 07/02/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon gener 2020 49,55 7,43 7,43100,00 0,00

27 2
426-
KF20-10590

27/02/2020 06/03/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon febrer 2020 51,57 7,74 7,74100,00 0,00

28 2
426-
KF20-18040

27/03/2020 07/04/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon març 2020 49,55 7,43 7,43100,00 0,00

29 1 808 30/04/2019 20/05/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria abril 2019 73,39 11,01 11,01100,00 0,00

30 1 1027 31/05/2019 18/06/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria maig 2019 73,39 11,01 11,01100,00 0,00
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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

31 1 1267 30/04/2019 20/05/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria juny 2019 140,46 21,07 21,07100,00 0,00

32 1 1516 31/07/2019 16/08/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria juliol 2019 73,39 11,01 11,01100,00 0,00

33 1 1736 31/08/2019 17/09/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria agost 2019 73,39 11,01 11,01100,00 0,00

34 1 1964 30/09/2019 17/10/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria setembre 
2019

73,39 11,01 11,01100,00 0,00

35 1 2202 31/10/2019 20/11/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria octubre 2019 73,39 11,01 11,01100,00 0,00

36 1 2446 30/11/2019 18/12/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria novembre 
2019

73,39 11,01 11,01100,00 0,00

37 1 2666 31/12/2019 20/01/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria desembre 
2019

73,39 11,01 11,01100,00 0,00

38 1 135 31/01/2020 18/02/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria gener 2020 74,05 11,11 11,11100,00 0,00

39 1 371 29/02/2020 18/03/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria febrer 2020 206,83 31,02 31,02100,00 0,00

40 1 599 31/03/2020 20/04/2019 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria març 2020 74,05 11,11 11,11100,00 0,00

41 1 161-2019 01/08/2019 06/08/2019 1
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i tractament 
de bases de dades 2n 726,00 108,90 108,90100,00 0,00

42 1 046/2020 03/02/2020 06/02/2020 1
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i tractament 
de bases de dades 1r 726,00 108,90 108,90100,00 0,00

43 2 5/2019 30/04/2019 03/05/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments abril 332,75 66,55 0,000,00 0,00

44 2 6/2019 30/05/2019 03/06/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments maig 332,75 66,55 0,000,00 0,00

45 2 7/2019 28/06/2019 02/07/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments juny 332,75 66,55 0,000,00 0,00

46 2 8/2019 29/07/2019 30/07/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments juliol 332,75 66,55 0,000,00 0,00

47 2 9/2019 31/08/2019 04/09/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments agost 332,75 66,55 0,000,00 0,00

48 2 11/2019 30/09/2019 01/10/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments 332,75 66,55 0,000,00 0,00
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Òrgan 
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49 2 13/2019 31/10/2019 04/11/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments octubre 332,75 66,55 0,000,00 0,00

50 2 2019/04 30/04/2019 03/05/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
abril 2019

629,20 81,80 0,000,00 0,00

51 2 2019/05 31/05/2019 05/08/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
maig 2019

1.016,40 132,13 0,000,00 0,00

52 2 2019/06 30/06/2019 05/08/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
juny 2019

1.004,30 130,56 27,5621,11 0,00

53 2 2019/07 31/07/2019 05/08/2019 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
juliol 2019

955,90 124,27 124,27100,00 0,00

54 2 2019/08 30/09/2019 03/01/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
setembre 2019

871,20 113,26 113,26100,00 0,00

55 2 2019/09 31/10/2019 03/01/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
octubre 2019

1.070,85 139,21 139,21100,00 0,00

56 2 2019/010 30/11/2019 03/01/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
novembre 2019

629,20 81,80 81,80100,00 0,00

57 2 2020/1 02/01/2020 20/01/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
desembre 2019

611,05 79,44 79,44100,00 0,00

58 2 2020/2 03/02/2020 03/02/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
gener 2020

931,70 121,12 121,12100,00 0,00

59 2 2020/3 29/02/2020 20/03/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
febrer 2020

1.013,38 131,74 131,74100,00 0,00

60 2 2020/4 31/03/2020 07/04/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
març 2020

683,65 88,87 88,87100,00 0,00

61 1 3168_5598 17/05/2019 17/05/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

62 1 0275_SION 24/05/2019 24/05/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

63 1
0275_5-24 
00:35:15 24/05/2019 24/05/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

64 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 48,95 7,34 0,000,00 0,00

65 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,30 6,65 0,000,00 0,00

66 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 162,00 24,30 0,000,00 0,00
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67 1 3197_5320 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

68 1 3197_5319 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

69 1 0229_0000 05/06/2019 05/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 9,00 1,35 0,000,00 0,00

70 1 3220_3282 13/06/2019 13/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

71 1 0275_SION 20/06/2019 20/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

72 1 3236_1205 24/06/2019 24/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

73 1 0275_SION 26/06/2019 26/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

74 1
Referència 
1

30/06/2019 30/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 25,00 3,75 0,000,00 0,00

75 1 3256_0545 02/07/2019 02/07/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 0,76 0,000,00 0,00

76 1 0275_SION 19/07/2019 19/07/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

77 1 0275_SION 20/08/2019 20/08/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

78 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,55 6,68 0,000,00 0,00

79 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 40,23 6,03 0,000,00 0,00

80 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 147,00 22,05 0,000,00 0,00

81 1 0229_0000 04/09/2019 04/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,00 0,90 0,000,00 0,00

82 1
0275_9-20 
00:30:48 20/09/2019 20/09/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

83 1
DV204E-191
001-E-OND- 30/09/2019 30/09/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 30,00 4,50 0,000,00 0,00

84 1
0275_0-18 
00:21:07 18/10/2019 18/10/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00
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85 1 0229_0001 04/11/2019 04/11/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 145,50 21,83 0,000,00 0,00

86 1 0229_0001 04/11/2019 04/11/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,00 6,60 0,000,00 0,00

87 1 0229_0001 04/11/2019 04/11/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 39,80 5,97 0,000,00 0,00

88 1
0275_1-20 
00:18:29 20/11/2019 20/11/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

89 1
0275_2-20 
00:25:18 20/12/2019 20/12/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

90 1
DV204E-200
102-E-OND- 31/12/2019 31/12/2019 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 30,00 4,50 0,000,00 0,00

91 1 3602_2419 03/01/2020 03/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 37,60 5,64 0,000,00 0,00

92 1 0002_7685 13/01/2020 13/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 33,35 5,00 0,000,00 0,00

93 1 0002_5647 20/01/2020 20/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 52,60 7,89 0,000,00 0,00

94 1
0275_0120 
00:12:45 20/01/2020 20/01/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

95 1
IH181E-200
217-E-OND- 14/02/2020 14/02/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 30,00 4,50 0,000,00 0,00

96 1
0275_0220 
00:15:34 20/02/2020 20/02/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

97 1
0229_2901 
0320712529 10/03/2020 10/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 12,00 1,80 0,000,00 0,00

98 1
0229_2901 
0320712529 11/03/2020 11/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 147,00 22,05 0,000,00 0,00

99 1
0229_2901 
0320712529 11/03/2020 11/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,55 6,68 0,000,00 0,00

100 1
0229_2901 
0320712529 11/03/2020 11/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 40,23 6,03 0,000,00 0,00

101 1
0275_0320 
00:18:14 20/03/2020 20/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 0,98 0,000,00 0,00

102 1
DV204E-200
414-E-OND- 31/03/2020 31/03/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 30,00 4,50 0,000,00 0,00
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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

103 1 27578 25/04/2019 25/04/2019 6
SINDERTAL 
S.L.

B61461893
Compra telèfon 
inalàmbric per local

19,95 2,99 0,000,00 0,00

104 1 307556 07/05/2019 07/05/2019 6
Victor 
Puigoriol 36653082Y

Compra bombetes LED 
per local

13,85 2,08 0,000,00 0,00

105 1
000413 
01-0012

16/05/2019 16/05/2019 6
CONDIS 
Supermercats A08721177

Compra paper higiènic 
per local

3,99 0,60 0,000,00 0,00

106 1 31315 15/07/2019 15/07/2019 6
Ferreteria 
Buenavista B58443599 Còpia claus local 2,50 0,38 0,000,00 0,00

107 1 VEF097443 01/08/2019 01/08/2019 6
Supermercat 
Catalunya B66758004

Compra bosses 
escombraries per 1,99 0,30 0,000,00 0,00

108 1 000894 21/08/2019 21/08/2019 6
CONDIS 
Supermercats A08721177

Compra paper higiènic 
i sabó per local

4,88 0,73 0,000,00 0,00

109 1 000209 01/10/2019 01/10/2019 6
CONDIS 
Supermercats A08721177

Compra ambientador 
per lavabo local

4,49 0,67 0,000,00 0,00

110 1 T0227797 22/10/2019 22/10/2019 6
LAMAS 
Papereria i 37768988K

Compra xinxetes per 
local

1,40 0,21 0,000,00 0,00

111 1 12048 25/10/2019 25/10/2019 1
Suministros 
FAMAR S.L.

B67382234
Compra bombetes per 
local

8,60 1,29 0,000,00 0,00

112 1 042-0126 08/11/2019 08/11/2019 1 CAPRABO S.A. A08115032
Compra paper higiènic 
per local

3,82 0,57 0,000,00 0,00

113 1
A898568/20
20

10/03/2020 10/03/2020 1
Farmacia 
Jaume Enrich 46780219J

Compra gel 
hidroalcohòlic per 19,80 2,97 0,000,00 0,00

114 1 000304 10/03/2020 10/03/2020 1
CONDIS 
Supermercats A08721177

Compra sabo i paper 
neteja per local

4,20 0,63 0,000,00 0,00

115 1 FAC-19056 08/12/2019 08/12/2019 6
Tic Tac Toe 
Tech Teams B66416457 Compra ordinador 1.396,99 209,55 0,000,00 0,00

116 2 U067 06/05/2019 15/04/2019 2
Lúdic 3, 
SCCL  F60475902

Lloguer sala Taller 
rimes 1

58,08 58,08 58,08100,00 0,00

117 2 U076 03/06/2019 31/05/2019 2
Lúdic 3, 
SCCL  F60475902

Lloguer sala Taller 
videoclip

9,68 9,68 9,68100,00 0,00

118 2 2 07/06/2019 13/06/2019 2
Xavi Sert 
Díaz

46610660X
Taller mural Xavi 
Sert

294,11 294,11 294,11100,00 0,00

119 2 0011786 08/06/2019 08/06/2019 6 Monfus, S.L. B60767860
Fotocopies taller 
rimes 1

0,36 0,36 0,000,00 0,00

120 2 14/2019 02/08/2019 05/08/2019 2
Pol Bassols 
Ros

47888904Y
Taller rimes 1 Pol 
Bassols

525,00 525,00 525,00100,00 0,00
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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

121 2 00088547 21/09/2019 21/09/2019 6
A. Valiente 
García

35041408B
Fotocopies Radio 
Associat

3,00 3,00 0,000,00 0,00

122 2 825857 19/10/2019 19/10/2019 6
GRUPO HECRAU 
FRANQUICIAS, B63264774

Fotocopies Taller 
videoclip

9,55 9,55 9,55100,00 0,00

123 2 826363 26/10/2019 26/10/2019 6
GRUPO HECRAU 
FRANQUICIAS, B63264774

Fotocopies Taller 
videoclip

1,40 1,40 1,40100,00 0,00

124 2 0119822 26/10/2019 26/10/2019 6
Papelería 
Albatros

44010140P
Material papereria 
taller videoclip

3,75 3,75 0,000,00 0,00

125 2
0027-02-00
1

09/11/2019 09/11/2019 6
SuperCarmel, 
S.L. (CONDIS B61080297

Esmorzar participants 
2a sessió Taller 3,29 3,29 0,000,00 0,00

126 2
0031-02-00
1

30/11/2019 30/11/2019 6
SuperCarmel, 
S.L. (CONDIS B61080297

Esmorzar participants 
3a sessió Taller 6,58 6,58 0,000,00 0,00

127 2
0051-02-00
1

14/12/2019 14/12/2019 6
SuperCarmel, 
S.L. (CONDIS B61080297

Esmorzar participants 
4a sessió Taller 0,99 0,99 0,000,00 0,00

128 2 U025 04/02/2020 03/02/2020 2
Calaix de 
Cultura S.L. B63033740

Lloguer sala Taller 
rimes 2

21,78 21,78 21,78100,00 0,00

129 2 000708 22/02/2020 22/02/2020 6 Monfus, S.L. B60767860
Fotocopies taller 
rimes 2

1,65 1,65 0,000,00 0,00

130 2 01/2020 03/06/2020 31/08/2020 2
Pol Bassols 
Ros

47888904Y
Taller rimes 2 Pol 
Bassols

120,00 120,00 120,00100,00 0,00

131 2 02/2020 03/07/2020 31/08/2020 2
Pol Bassols 
Ros

47888904Y
Taller videoclip Pol 
Bassols

900,00 900,00 900,00100,00 0,00

* Introduïu les dades al final de la llista

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 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Abril 25/04/2019 14,00 1.071,91 263,54 51,73 155,77 160,79 160,79100,00 0,00

2 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Maig 24/05/2019 14,00 1.097,31 269,78 52,96 159,47 164,60 164,60100,00 0,00

3 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Juny 20/06/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

4 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Juliol 19/07/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00
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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

5 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Agost 20/08/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

6 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Setembre 20/09/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

7 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Octubre 18/10/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

8 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Novembre 20/11/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

9 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Desembre 20/12/2019 14,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 159,33 159,33100,00 0,00

10 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Març 20/01/2013 14,00 1.192,53 284,98 57,63 174,88 178,88 178,88100,00 0,00

11 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Febrer 20/02/2020 14,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 163,78 163,78100,00 0,00

12 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Gener 20/03/2020 14,00 1.101,25 268,45 54,28 160,48 165,19 165,19100,00 0,00

* 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.

(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 A3. Dietes *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. de 
referència

Data de la 
dieta

Data 
pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom o raó 
social del 
perceptor

NIF Concepte dieta Motiu de la dieta Import total Import imputat 
a l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció

Import imputat 
a altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 2

* Introduïu les dades al final de la llista



Compte justificatiu - Subvencions per a associacions de famílies acollidores o adoptives i associacions de persones que han estat 
acollides o adoptades

Versió Adobe: 9.3 Pàgina  13 de  16

(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 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 2 1
BGDT00169
9

16/02/2019 13/02/2020
ARÇ 
Corredor F58302001

Responsabilitat 
civil integral

1 16/02/2020 16/02/2021 303,81 45,57 45,57100,00 0,00

* 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. 

Desviació pressupostaria

Pressupost a justificar 7.002,00 €

Pressupost justificat 6.827,77 €

% No Justificat (*) 2,49

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



Nom de l'associació: Amics dels Infants del Marroc

Nom de l'activitat: Activitats per a adolescents adoptats al Marroc

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2019 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 1.034,00 € 1.138,04 €

Total Ingressos propis (A.1) 1.034,00 € 1.138,04 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2019 4.131,00 € 4.331,00 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 4.131,00 € 4.331,00 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 5.165,00 € 5.469,04 € 5,89%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 1.443,00 € 1.440,70 €

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

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 74,00 € 0,00 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 338,00 € 260,81 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 16,00 € 28,92 €

Despeses de serveis externs 2.912,00 € 1.719,11 €

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

Altres (cal especificar el concepte):

Professionals externs: Coordinador general 0,00 € 882,47 €

Professionals externs: Col·laboradora gestió esdeveniments 0,00 € 465,85 €

Total despeses directes (B.1) 4.783,00 € 4.797,86 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 218,00 € 218,05 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances

Impostos directes i tributs

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

Despeses de compres i consums 15,00 € 0,00 €

Despeses de serveis externs

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 0,00 € 97,39 €

Total despeses indirectes (B.2) 233,00 € 315,44 €

% Despeses indirectes 4,65 6,17

B.3 Despeses no subvencionables 5.016,00 € 5.113,30 €

5.016,00 € 5.113,30 €

Comissions i pèrdues de canvi 149,00 € 136,37 €

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

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 0,00 € 219,37 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 149,00 € 355,74 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 5.165,00 € 5.469,04 € 5,89%

(*) 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 
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Nom de l'associació: Amics dels Infants del Marroc

Nom de l'activitat: Activitats per a adolescents adoptats al Marroc

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2020 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 369,00 € 90,73 €

Total Ingressos propis (A.1) 369,00 € 90,73 €

A.2 Subvencions a l’explotació

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

a) Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2019 1.468,00 € 1.268,00 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 1.468,00 € 1.268,00 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 1.837,00 € 1.358,73 € -26,04%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 488,00 € 507,85 €

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

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 23,00 € 0,00 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 126,00 € 86,56 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 8,00 € 1,65 €

Despeses de serveis externs 952,00 € 120,00 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 43,00 € 45,57 €

Altres (cal especificar el concepte):

Professionals externs: Coordinador general 0,00 € 341,73 €

Professionals externs: Col·laboradora gestió esdeveniments 0,00 € 0,00 €

Total despeses directes (B.1) 1.640,00 € 1.103,36 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 143,00 € 162,14 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances

Impostos directes i tributs

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

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

Despeses de serveis externs

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 0,00 € 22,60 €

Total despeses indirectes (B.2) 149,00 € 184,74 €

% Despeses indirectes 8,33 14,34

B.3 Despeses no subvencionables 1.789,00 € 1.288,10 €

1.789,00 € 1.288,10 €

Comissions i pèrdues de canvi 48,00 € 67,03 €

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

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 0,00 € 3,60 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 48,00 € 70,63 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 1.837,00 € 1.358,73 € -26,04%

(*) 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 
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Relació dels altres ingressos o subvencions que financen el projecte subvencionat per l’ICAA 
“Activitats per a adolescents adoptats al Marroc” 

 
 

 
Activitat subvencionada per l’ICAA Procedència altres ingressos Import 

Activitats per a adolescents 
adoptats al Marroc 

Ingressos propis d’Amics dels Infants del Marroc (quotes famílies 
associades) 

1.228,77 

 
 
 
 

a Barcelona, el dia 10 d’octubre de 2020 

 
 
 
 

Oscar de Rosselló Ester 
NIF 35021622M 

Coordinador general d’Amics dels Infants del Marroc 


