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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: 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. També 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 IMA a través dels projectes de cooperació que desenvolupa amb entitats marroquines. 
La dotació d’aquests recursos facilita a les famílies adoptives eines per aproximar-se 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 adoptiu. 
El projecte s’ha estructurat en cinc tipus d’actuacions: 

• Difusió i projecció pública de documentals i/o pel·lícules centrades en les problemàtiques de l’abandonament 
d’infants i la discriminació de les mares solteres al Marroc. 

• Assistència d’IMA a Fires d’entitats 

• Xerrades i debats sobre l’abandonament d’infants, la discriminació de les mares solteres al Marroc i les iniciatives 
que es realitzen per a fer front a aquestes problemàtiques 

• Difusió d’informacions i documents sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al 
Marroc i dels recursos disponibles per encarar aquestes problemàtiques, a través dels mitjans de comunicació 
d’IMA. 

• Diàleg i intercanvi de coneixements sobre aquestes temàtiques a través de les xarxes socials. 
La difusió i projecció pública de pel·lícules s’ha centrat en la projecció del documental “Madres invisibles” (2016), del 
director Lorenzo Benítez, 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, principal causa de l’abandonament d’infants en aquest país. 
Addicionalment, IMA ha continuat amb el servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres 
invisibles” als membres de les famílies associades a IMA i simpatitzants de l’entitat. 
També s’han dut a terme converses amb les empreses distribuïdores de la pel·lícula “Sofia” (2018), de Meryem 
Benm’Barek, i dels documentals “Bastards” (2014), de Deborah Perkins i “Joyaux de la tristesse” (2014), de 
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Mohamed Nabil, per tal d’obtenir l’autorització per a la seva projecció en centres d’ensenyament de batxillerat i de 
cicles formatius prèvies a partir del mes de novembre de 2020. Aquestes pel·lícules i documentals també giren entorn 
de la situació de les mares solteres i els infants abandonats al Marroc 
L’assistència de l’associació a fires d’entitats d’àmbit local no estava prevista en el projecte presentat inicialment, tot i 
que és una línia d’actuació que IMA va posar en marxa l’any 2018. Aquesta actuació té l’objectiu de sensibilitzar la 
població catalana sobre la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc i donar a conèixer i posar 
en valor les iniciatives que s’estan duent a terme per a fer front a aquestes problemàtiques. També té l’objectiu de 
donar a conèixer l’entitat i les activitats que desenvolupa entre la població, el sector associatiu i l’administració local, 
principalment en els municipis on es realitzen altres activitats per part d’IMA i on resideixen persones associades a 
l’entitat. El major coneixement de l’associació en aquests municipis generarà una major assistència i implicació de la 
població en la resta d’activitats desenvolupades per IMA. Per aquesta raó, l’assistència a fires d’entitats és una 
activitat que s’adreça al públic en general, però es posa una especial atenció a la difusió i promoció de l’assistència 
entre el col·lectiu de famílies amb infants adoptats al Marroc. 
La realització de xerrades, col·loquis i debats públics sobre la discriminació que pateixen les mares solteres, la 
situació de la infància abandonada al Marroc i les iniciatives que s’estan duent a terme en aquest país per fer front a 
aquestes problemàtiques és una activitat que ha patit canvis substancials respecte al projecte inicial. Aquestes 
xerrades estaven previstes amb la presència de responsables de les entitats marroquines Association Solidarité 
Féminine (ASF), amb la qual IMA col·labora per al desenvolupament de projectes al Marroc, Institution Nationale de 
Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que treballen totes elles en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i/o la inserció laboral de mares solteres al Marroc i en alguns casos també 
en l’acollida d’infants abandonats al Marroc. En el projecte inicial es preveia la realització dels següents tres actes, de 
caràcter presencial i adreçats al públic en general (en especial al col·lectiu de famílies amb infants adoptats al 
Marroc) i a entitats i institucions públiques: 

- Taula rodona “Les mares solteres i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats socials” 
- Xerrada “La protecció dels infants abandonats i els menors no acompanyats al Marroc” 
- Presentació de la traducció del llibre “À hautes voix” 

Aquests actes s’havien de dur a terme en coincidència amb l’exposició multimèdia prevista (en el mateix centre i en el 
mateix període del 9 al 22 de març de 2020), de forma que constituïen activitats complementàries i s’augmentava 
l’impacte de les activitats de sensibilització. A causa de les mesures de confinament de la població i de suspensió de 
vols internacionals establertes a partir de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19, aquestes actes es van 
haver d’anul·lar, com ha succeït també amb l’exposició multimèdia (veure explicació més endavant). 
En comptes de les xerrades previstes en el projecte inicial, es van efectuar diferents xerrades i debats sobre les 
mateixes temàtiques realitzades per personal d’IMA. Aquestes xerrades van tenir lloc a Caldes de Montbui i Terrassa, 
municipis en els quals IMA té una implantació significativa, disposa de seu pròpia i on realitza altres activitats. 
L’objectiu de les xerrades realitzades (sensibilitzar la població catalana, el sector associatiu i l’administració local 
sobre la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc) és coincident amb el de les xerrades 
previstes en el projecte inicial. 
Les xerrades que es preveia realitzar inicialment dins el període objecte de la convocatòria de subvencions i que van 
ser anul·lades, es duran a terme en el marc de les activitats de continuïtat d’aquest projecte el mes de març de 2021. 
El projecte també ha inclòs la difusió a través dels canals de comunicació d’IMA d’informacions i documents generats 
per institucions i altres entitats sobre la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc, les repercussions 
i afectacions que aquesta situació té en la nostra societat i els recursos disponibles per encarar aquestes 
problemàtiques, tant en el país d’origen com en el nostre entorn més immediat. En tots els casos els missatges s’han 
seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació i han tingut per objectiu informar i sensibilitzar la població 
sobre aquestes problemàtiques i proporcionar eines, pautes i suport a les famílies que han adoptat infants al Marroc 
per afavorir el coneixement entorn dels orígens d’aquests infants i el tractament integral dels processos de cerca 
d’orígens. 
Dins aquest apartat destaca la traducció i edició del llibre “À hautes voix”, de l’Association Solidarité Féminine, un 
recull de recull de testimonis de mares solteres i joves que han estat abandonats al Marroc. Aquest document només 
estava publicat en francès i la seva traducció serà una font de nous recursos per a les famílies adoptives en l’àmbit 
de la recerca i la comprensió dels orígens i les primeres vivències dels infants adoptats al Marroc. 
En les xarxes socials de blog i facebook s’han creat grups informals de reflexió, diàleg i debat per tal de potenciar 
l’intercanvi d’experiències, el diàleg i l’ajuda mútua entre famílies adoptives i altres persones interessades. En aquest 
grups s’han debatut temes relacionats amb la cerca d’orígens dels infants adoptats al Marroc i el tractament integral 
dels processos de cerca d’orígens. 
Totes les activitats realitzades en el marc d’aquest projecte han estat gratuïtes. Per part d’IMA hi ha la ferma voluntat 
de donar continuïtat a totes aquestes línies d’actuació. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre la capacitació de les persones assistents i els col·lectius 
destinataris de les mateixes. Pel que fa a les famílies adoptives, la seva participació activa en les activitats ha 
repercutit en un increment 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, s’ha dotat les famílies d’eines i recursos per portar a terme una millor 
integració dels infants en el seu entorn, per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència i per 
acompanyar-les en el creixement de la relació entre l'infant adoptat i la família. 
Pel que fa als infants i adolescents, s’ha potenciat la construcció de la seva identitat i de les seves capacitats d’una 
manera integral (tenint en compte els seus orígens), acompanyant-los en el seu creixement personal i en la creació 
d’una entitat adoptiva positiva. També es potenciarà la seva habilitat i disposició d’inserir-se constructivament en la 
realitat social en la qual vivim 
Les activitats realitzades, l’intercanvi de vivències i experiències i els debats que s’han generat han contribuït a 
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promoure la relació entre famílies adoptives, no només les famílies que formen part d’IMA, sinó també altres famílies 
adoptives. En aquest sentit, les activitats no s’han adreçat exclusivament a les persones associades sinó s’han posat 
en marxa diverses estratègies per tal d’augmentar la participació de persones no associades, 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, el desenvolupament de les activitats en espais d’accés públic i la gratuïtat de les activitats tant per a les 
persones associades com per a les no associades. 
En aquest àmbit, s’ha posat un èmfasi especial en la col·laboració amb l’associació de famílies adoptives AFNE 
(Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia), amb la qual s’ha arribat a acords per a la difusió conjunta de les 
activitats de cada una de les associacions. La col·laboració entre les dues entitats s’ha ampliat també a la distribució 
d’espais del local comú, la gestió dels subministraments, les infraestructures i els equipaments, l’acord per a la no 
coincidència de les activitats en els mateixos dies i horaris i el foment de la participació de les persones associades 
en les mateixes i en els debats que s’estableixen en les respectives xarxes socials. 
Gràcies a la difusió i promoció de les activitats desenvolupades a través dels canals de comunicació d’IMA i d’altres 
entitats i a la realització d’activitats adreçades a la població en general i al sector associatiu, el projecte ha contribuït 
a incrementar el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general, així com a augmentar la informació i 
la sensibilització social sobre la situació de la infància abandonada al Marroc, les causes que la provoquen, 
especialment la greu discriminació que pateixen les mares solteres, i les conseqüències que aquesta situació 
provoca en la nostra societat. 
El desenvolupament de les activitats realitzades ha tingut també un impacte significatiu de cara a la disminució de les 
desigualtats de gènere, ja que la perspectiva de gènere és inherent al projecte, tant a nivell del seu contingut com de 
la seva metodologia. El major coneixement de les desigualtats entre dones i homes existents al Marroc 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 tenen en la nostra societat (fins i tot a nivell personal com és el cas de 
l’origen dels infants adoptats), ha contribuït a millorar la formació de les famílies adoptives i la població en general 
des d’una perspectiva de gènere. De la mateixa manera, la difusió d’informacions i documents i els debats que s’han 
realitzat a través de les xarxes socials han contribuït a combatre els estereotips de gènere i a fomentar els valors 
igualitaris i la coeducació. 
A més dels canvis esmentats anteriorment respecte a les previsions del projecte inicial, s’ha hagut d’anul·lar la 
realització, dins el període objecte de la present convocatòria de subvencions, de l’exposició multimèdia sobre la 
discriminació que pateixen les mares solteres al Marroc, la situació de la infància abandonada i les iniciatives que 
s’estan duent a terme en aquest país per fer front a aquestes problemàtiques tant per part de les entitats del tercer 
sector que treballen específicament en el suport a les mares solteres com dels moviments socials marroquins de 
lluita per l’equitat i la igualtat de drets de les dones. La localització d’aquesta activitat estava prevista inicialment al 
Centre Cívic Sagrada Família (carrer Provença, 480, de Barcelona) i s’havia de desenvolupar del 9 al 22 de març de 
2020. 
A causa de la suspensió de vols internacionals i de la declaració de l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, es va haver de suspendre aquesta activitat en les dates previstes. La disponibilitat 
d’espais lliures al Centre Cívic Sagrada Família no va permetre reprogramar en aquest centre i en dates alternatives 
les activitats, per la qual cosa es va cercar una altra localització. Finalment es va arribar a un acord per a la seva 
realització a l’Ateneu El Poblet (c. Nàpols, 268, de Barcelona) del 5 al 20 de novembre de 2020. Aquesta data també 
ha hagut de ser posposada a causa de l’actual situació sanitària a Catalunya i al Marroc, que comporta limitacions 
d’aforament en els locals culturals (a l’Ateneu El Poblet l’aforament permès actualment a la sala d’exposicions es 
redueix a 10 persones i a la sala de conferències a 25 persones), a més de continuar vigent la prohibició de vols 
internacionals entre Marroc i la Unió Europea. En aquestes condicions, la realització de les activitats previstes tindria 
un impacte molt limitat. Per aquesta raó s’ha acordat amb l’Ateneu El Poblet una nova data (de l’11 al 27 de març de 
2021) per a la realització de l’exposició i les xerrades previstes amb responsables de les associacions marroquines 
que treballen en el suport a les mares solteres (ASF, INSAF, Samusocial y 100% mamans). En cas que l’exposició i 
les xerrades no es puguin realitzar en aquestes dates en les condicions previstes, s’ha establert que les activitats es 
duran a terme combinant formats presencials i telemàtics. 
En l’Informe sobre l’estat d’execució de les activitats previstes en els projectes subvencionats a IMA, tramès a l’ICAA 
el 29 d’abril de 2020, s’exposaven les dificultats sorgides fins aquell moment per a l’execució de les activitats 
previstes en el projecte inicial a causa de les afectacions provocades per la pandèmia del COVID-19 i la declaració 
de l’estat d’alarma. També es posava de manifest la voluntat d’IMA d’acollir-se a la suspensió del termini d'execució 
de les accions subvencionades, decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, en el cas específic d’aquest 
projecte. La Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients de subvencions de l’ICAA 
per a l'exercici 2019, comunicada a IMA el 27 de maig de 2020, estableix que el termini del període d’execució de les 
accions objecte de subvenció, previst inicialment des de l’1 de gener de 2019 fins a l’últim dia hàbil del mes de març 
de 2020, restava suspès mentre estigués vigent l’estat d’alarma i s’afegia un període addicional de quinze dies 
naturals, a més dels divuit dies naturals que restaven per la finalització del període d’execució en el moment de la 
declaració de l’estat d’alarma. La Resolució de 20 de maig de 2020 per la que s'acorda la publicació de l'Acord 
d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 estableix que l'1 de juny de 2020 
queda derogada la suspensió dels terminis administratius i el còmput dels terminis suspesos es tornen a reprendre 
des d’aquesta data. 
Segons aquest marc normatiu, es considera que el nou termini d’execució de les subvencions de l’ICAA per a 
l'exercici 2019 finalitza el 3 de juliol de 2020. 
IMA s’acull a aquesta ampliació del període d’execució per a les accions previstes en aquest projecte i, en 
conseqüència, presenta en aquesta justificació les despeses realitzades fins al 3 de juliol de 2020, tant si 
corresponen a activitats realitzades completament o activitats realitzades parcialment. 
Pel que fa a les tasques de preparació de l’exposició i les xerrades i debats previstos amb responsables de les 
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associacions marroquines que treballen en el suport a les mares solteres, en aquest termini s’han desenvolupat les 
següents accions: 
- Desplaçaments del coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar la participació de les entitats 

marroquines que col·laboren en les activitats. Aquests viatges es van realitzar del 15 al 20 de juliol de 2019 (el 
100% de les despeses justificades per aquest viatge s’imputen al projecte) i del 23 al 27 de febrer de 2020 
(únicament s’imputen al projecte el 50% de les despeses justificades per aquest viatge). Les despeses 
justificades només fan referència al cost dels vols d’avió, els desplaçaments a l’aeroport de Barcelona en 
transport col·lectiu i l’allotjament al Marroc. No es fan constar les despeses de manutenció i mobilitat al Marroc a 
causa de la dificultat de presentar factures o documents probatoris del pagament en efectiu que acreditin amb 
eficàcia administrativa la percepció de l'import per part del creditor (en els documents dels quals es disposa no 
consta el NIF del creditor). Per tant, la despesa realment executada és superior a la justificada. 

- Establiment d’acords de col·laboració per a la realització de les activitats amb les entitats marroquines 
Association Solidarité Féminine (ASF), Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social, 
Association 100% Mamans i Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), que treballen en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i la inserció laboral de mares solteres al Marroc, i amb la Plateforme 
CDE (Plataforma per la Convenció dels Drets dels Infants). 

- Acord per a la cessió d’espais per a la realització de les activitats amb l’Ateneu El Poblet. 
- Signatura de contractes d’autorització d’ús de reproduccions fotogràfiques amb les fotògrafes Laura Puech 

(França), Nathalie Vigini (Suïssa) i Zoe Vincenti (Itàlia). 
- Contractació d’una comissària i un dissenyador gràfic per a la realització de l’exposició. 
- Recull, selecció i redacció del material per a l’exposició (fotografies, vídeos, dades estadístiques, textos 

explicatius i testimonis de mares solteres i infants abandonats al Marroc). A més dels materials aportats per les 
fotògrafes i les entitats marroquines participants, s’han extret dades i textos dels informes “L’enfance abandonnée 
au Maroc”, elaborat per INSAF amb el suport d’UNICEF, i “Le Maroc des mères célibataires”, elaborat per LMPE 
amb el suport d’ONU-Dones. 

- Redacció d’un dossier per a la difusió de les activitats a través dels mitjans de comunicació i per a la seva 
tramesa a les entitats, associacions i institucions públiques de promoció de la dona, islàmiques, de solidaritat i 
drets humans i de protecció de la infància. 

- Redacció i disseny dels panells informatius de l’exposició, elaboració del guió expositiu i definició dels recursos 
tècnics i de suport que s’utilitzaran. 

- Acord per a la participació del periodista Jordi Barrachina com a moderador en la Taula rodona “Les mares 
solteres i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats socials”. 

- Sol·licitud i estudi de tres pressupostos per a la contractació d’un servei de traducció simultània del francès al 
català en les xerrades i debats previstos amb responsables de les associacions marroquines. 

En la justificació econòmica d’aquest projecte es fan consta les despeses executades fins el 3 de juliol de 2020 per a 
la realització d’aquestes tasques (realització de fotocòpies i tramesa de documents per correu), així com les 
despeses dels mesos d’abril i maig de 2020 corresponents al salari de la secretària tècnica d’IMA, la remuneració del 
coordinador general i les despeses de lloguer del local propi, el servei de telefonia, el servei de gestoria laboral i les 
comissions bancàries. 
Els canvis que hi ha hagut en l’execució d’algunes de les activitats previstes inicialment, malgrat la seva importància, 
no comporten al parer d’IMA canvis que afectin al compliment de la finalitat del projecte inicial, ni representen un 
incompliment dels requisits i condicions que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de subvencions. 
Aquesta opinió es basa en la consideració del marc normatiu establert a conseqüència de la situació d’emergència 
provocada per la COVID-19. El Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix que es poden finançar les despeses 
realitzades pels beneficiaris de subvencions encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat 
de la subvenció com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l. Així mateix, els Criteris 
01/2020, de la Intervenció General, a seguir en els procediments de subvencions en aplicació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, estableixen també que es poden modificar les actuacions subvencionades, tenint en 
compte les despeses efectivament realitzades pel beneficiari fins o durant el termini de l'estat d'alarma, i adaptant 
l’objecte, finalitat o actuacions que no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma. Finalment la 
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients de subvencions de l’ICAA per a l'exercici 
2019 possibilita també la flexibilització de les actuacions subvencionades per a l‘anualitat 2020, admet el 
finançament, en els casos degudament justificats, de les despeses efectuades i realitzades pels beneficiaris encara 
que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció i estableix que, als efectes de la 
justificació, es tindran en compte les despeses efectivament realitzades pel beneficiari amb aquesta finalitat, i 
s’adaptaran les que no s’hagin assolit total o parcialment amb motiu de l’estat d’alarma. 
En aquest sentit, a l’apartat c (Indicació dels resultats obtinguts) es presenten els resultats dels indicadors de 
realització prèviament establerts (alguns d’ells adaptats als canvis en l’execució del projecte esmentats anteriorment), 
on es pot apreciar que s’han assolit completament 10 dels 20 indicadors establerts per als quals es disposa de dades 
(percentatge mínim d’assoliment del 100%), obtenint un grau d’assoliment conjunt dels resultats esperats del projecte 
del 90%. 
Pel que fa a l’execució pressupostària del projecte (veure pressupostos de liquidació 2019 i 2020), la despesa 
executada suposa el 90,9% del total de despesa prevista, sense que aquesta desviació pugui considerar-se 
excessivament significativa (no supera 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 el d’enfortir i donar suport a les 
famílies adoptives i les persones adoptades a través de la formació, informació i orientació en relació al coneixement 
dels orígens dels infants adoptats al Marroc i el tractament integral dels processos de cerca d’orígens, a través de 
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l’intercanvi d’experiències i la resolució de dubtes mitjançant el treball en grup. Aquest major coneixement permetrà 
un millor acompanyament del creixement de la relació entre l'infant adoptat i la família, el creixement personal de les 
persones adoptades i la creació d'una entitat adoptiva positiva. També es considera que s’ha acomplert l’objectiu del 
projecte de sensibilitzar la ciutadania i les entitats socials sobre la situació de discriminació de les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc. 
 
 

b) Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/4/2019 a 31/3/2020 s’han organitzat les següents activitats: 
 
1. Projeccions del documental “Madres invisibles” a Cardedeu: 

Lloc i dates de realització: 10 de maig de 2019, a l’Espai cultural i gastronòmic Tarambana de Cardedeu (c. 
Bellsolar cantonada c. Barcelona, al barri de L’Estalvi). 
Durada: 2,5 h (67 minuts de durada del documental) 
Descripció: La sala on es va efectuar l’activitat, de caràcter presencial, disposa de les infraestructures i capacitat 
necessàries per a la seva realització. Després de la projecció es va efectuar un debat moderat per Oscar de 
Rosselló, coordinador general d’IMA, sobre la pel·lícula i la situació de discriminació social i jurídica de les mares 
solteres i l’abandonament d’infants al Marroc, així com sobre les conseqüències que aquestes situacions tenen en 
el nostre entorn més immediat. En aquest debat el tractament de la problemàtica de les desigualtats de gènere al 
Marroc es va efectuar fomentant la interacció positiva, el reconeixement de la diversitat i el respecte per la cultura 
i les tradicions marroquines. 
Es va efectuar una campanya de difusió de la projecció a través dels canals de comunicació d’IMA i de l’Espai 
cultural i gastronòmic Tarambana. 

 
2. Servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres invisibles”: 

Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de 2019 
al 31 de març de 2020 des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: IMA ha continuat oferint un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres 
invisibles” (en CD), que s’ofereix als membres de les famílies associades i simpatitzants de l’entitat. Aquest servei 
es difon a través dels canals de comunicació d’IMA i s’efectua presencialment des del local de l’entitat a 
Barcelona. 

 
3. Assistència d’IMA a Fires d’entitats; Fira d’entitats de la Festa Major Solidària de Terrassa 

Lloc i dates de realització: 30 de juny de 2019, a la zona de la Rambla d’Ègara - Parc dels Catalans de Terrassa. 
Durada: 3,5 hores (de les 18:00 h a les 21:30 h) 
Descripció: L’objectiu de la Festa Major Solidària de Terrassa és donar a conèixer la tasca que les entitats 
realitzen amb l'objectiu de millorar la situació de països empobrits i les problemàtiques que provoquen les 
desigualtats al món. Per a l’assistència a la Fira, IMA va disposar de fulletons i dos roll-up amb informació sobre 
la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc, així com de bosses de tela i bolígrafs amb 
l’anagrama d’IMA. 
El dia 15 de juliol, IMA també va assistir a l’acte d’agraïment per part de l’alcalde de Terrassa a les entitats que 
van participar a la Fira d’entitats solidàries del municipi. 

 
4. Xerrades i debats 

a) Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui 
Lloc i dates de realització: 22 de juliol de 2019, a la Sala Taller de Les Cases dels Mestres (c. Mestre Gregori 
Montserrat, 4, de Caldes de Montbui) 
Durada: 2 hores (de les 19:00 h a les 21:00 h) 
Ponents per part d’IMA: Josep Sanllehí (aleshores vocal de projectes a la Junta d’IMA), Oscar de Rosselló 
(aleshores vice-president i secretari de l’entitat) i Sara Alvarez (secretària tècnica d’IMA) 
Descripció: La Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui, de la qual IMA forma 
part des del 2017, és un espai de diàleg, de reflexió i de coordinació entre entitats socials i ciutadania promogut 
per l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El seu objectiu és reflexionar sobre conceptes universals que intervenen 
en la lluita contra les desigualtats i a favor de la dignitat de totes les persones. 
Els representats d’IMA van exposar a les entitats i l’Ajuntament de Caldes de Montbui la problemàtica de la 
discriminació de les mares solteres al Marroc i les conseqüències que aquesta situació té sobre l’abandonament 
d’infants en aquest país. També van exposar alguns dels projectes que desenvolupen les entitats marroquines del 
tercer sector en aquest àmbit, posant un èmfasi especial en la tasca que du a terme l’Association Solidarité 
Féminine, amb la qual IMA col·labora a través de projectes de cooperació internacional. En finalitzar la xerrada es 
va efectuar un debat obert entre el públic assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i de les entitats Caldes Solidària, 
Càritas Caldes, Creu Roja, Rotary Caldes de Montbui Cingles de Bertí, Associació Centre democràtic i 
progressista i CUP Caldes, així com veïns i veïnes de Caldes de Montbui a títol personal. 
 
b) Reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa 
Lloc i dates de realització: 3 de març de 2020, a la Sala d’Actes de la Masia Freixa (plaça Josep Freixa i Argemí 
11 – Parc Sant Jordi, de Terrassa) 
Durada: 2 hores (de les 18:00 h a les 20:00 h) 



 

6/9 
IM 99308  V1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ponents per part d’IMA: Josep Sanllehí (representant d’IMA a Terrassa), Oscar de Rosselló (coordinador general 
de l’entitat) 
Descripció: El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa, del qual IMA forma part 
des del 2019, és un òrgan de participació municipal creat per a organitzar la cooperació a Terrassa i estendre el 
concepte de la solidaritat cap als més desfavorits de la població avançant en les altres àrees de l'Ajuntament i les 
institucions locals vers una ciutat més solidària. El Consell esdevé el lloc de trobada, informació i debat de les 
entitats i persones interessades en la cooperació per acordar les línies d'actuació. La principal línia d'actuació és 
la sensibilització ciutadana. 
La reunió va tenir els objectius d’organitzar activitats de sensibilització de la ciutadania respecte a les desigualtats 
del món i de cooperació local amb comunitats dels països desfavorits per lluitar contra la pobresa. 
Els representats d’IMA van exposar a les entitats i l’Ajuntament de Terrassa les activitats que té previst 
desenvolupar a Terrassa durant els anys 2020 i 2021 per a la sensibilització de la ciutadania envers les 
desigualtats de gènere i l’abandonament d’infants al Marroc. També van exposar els principals trets i resultats del 
projecte que desenvolupa l’Association Solidarité Féminine, en col·laboració amb IMA, a nivell de l’acollida, 
l’acompanyament, l’alfabetització, la formació professional i la inserció laboral de mares solteres al Marroc. En 
finalitzar la xerrada es va efectuar un debat obert entre el públic assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Terrassa i de les entitats Fundació Torre del Palau, 
Amics de Fundase, Amics d’en Ferran, Solidaritat tens Nom de Dona, Associació ALBA, Associació Demé, 
Microcrèdits Solidaris per Àfrica, Sindicalistes Solidaris, Fundació Ramon Martí Bonet, Església Evangèlica Unida,  
Consorci Sanitari de Terrassa, Nuestros Pequeños Hermanos, Fundació Pau i Solidaritat, Vida i Pau, INSOC – 
CEG, Grup de Solidaritat Oscar Romero, Nens de la Llauna, Jambakasala, Ocularis, Abarta, Oberts al Món, 
Fundació Educació Solidària, Fundació MAIN, Associació Coordinadora d’Ajuda Unida, Lliga dels Drets dels 
Pobles, Associació Thiol-Ak-Mbatar, Associació Una Oportunidad como los Demás, EDFON, Mans Unides, Don 
Bosco Global – Vols, CCONG i Creu Roja, així com veïns i veïnes de Terrassa a títol personal. 

 
Per a cada una de les activitats desenvolupades (projeccions del documental “Madres invisibles”, servei de préstec 
de còpies del documental, assistència a fires d’entitats i xerrades i debats) 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, contingut gràfic i documentació adjunta, abans de la realització de l’activitat, amb l’objectiu de facilitar el 
coneixement en detall del desenvolupament de cada activitat. 

• Difusió del resum de de l’activitat 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. 
 
5. Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc 

a través dels mitjans de comunicació d’IMA. 
Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de 2019 
al 31 de març de 2020 des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: Aquesta és una activitat de comunicació que s’efectua a través de les xarxes socials i els mitjans de 
comunicació d’IMA (web, facebook, twitter, blog i correu electrònic). L’activitat ha inclòs la divulgació 
d’informacions i documents procedents de fonts contrastades, com entitats de reconegut prestigi (UNICEF, ONU, 
associacions marroquines de suport a les mares solteres i els seus infants o que gestionen orfenats, institucions 
públiques, etc.), i articles de premsa i de publicacions especialitzades. S’ha facilitat informació sobre tot tipus de 
recursos: estudis, monografies, articles, reflexions, comunicats, xerrades i conferències que elaboren o efectuen 
aquestes entitats. 
L’activitat ha inclòs la recollida, avaluació i selecció de notícies disponibles, la selecció dels canals de 
comunicació utilitzats per a la difusió de les notícies i l’adaptació i edició dels formats per a cada canal, la 
publicació dels missatges en els diferents canals (missatges de text amb contingut gràfic i documentació adjunta 
si escau), el recull i classificació de missatges emesos i el manteniment dels diferents canals (gestió i actualització 
de missatges emesos i rebuts, comptabilització de paràmetres d’accés i ús de cada canal, etc.). 
En el marc d’aquesta activitat s’ha efectuat la traducció i edició del llibre “À hautes voix”, de l’Association 
Solidarité Féminine, un recull de recull de testimonis de mares solteres i joves que han estat abandonats al 
Marroc. En relació a aquesta edició, s’ha signat un contracte de cessió de drets per a la traducció del llibre amb 
l’editorial marroquina Editions Le Fennec, s’ha contractat la traducció a una traductora professional i s’ha efectuat 
la correcció de la traducció, la maquetació i la impressió a través de l’editorial Petit Camagroc, S.L.U. 

 
6. Diàleg i posada en comú d’experiències a través de les xarxes socials 

Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de 2019 
al 31 de març de 2020 des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: Aquesta és una activitat de debat en grup que s’efectua a través de les xarxes socials de facebook i 
twitter. Les temàtiques sobre les quals s’estableix el debat estan relacionades amb els continguts dels missatges 
de divulgació esmentats anteriorment, les activitats realitzades en el marc del projecte i els projectes de 
cooperació internacional que IMA desenvolupa al Marroc. L’activitat ha inclòs el seguiment, control i gestió dels 
debats que es realitzen a través dels comptes d’IMA. 
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c) Indicació dels resultats obtinguts.  
 

Per a cada indicador, s’indiquen els resultats obtinguts en relació als resultats esperats. 
 

1. Realitzar les projeccions previstes de documentals i/o pel·lícules sobre les problemàtiques de l’abandonament 
d’infants i la situació de les mares solteres al Marroc 

• Nombre de projeccions realitzades: 1 projecció (en el projecte inicial es preveia la realització d’1 projecció) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

 

2. Assolir un nombre total de persones assistents que superi les 15 persones per cada projecció 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 16 persones (75% dones, 25% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 107% 

 

3. Assolir un nombre de persones assistents membres de famílies associades a IMA de fins a un mínim del 20% del 
total d’assistents a les projeccions 

• Percentatge de persones adultes assistents associades a IMA (per gènere): 18,8% (8,3% en dones, 50% en 
homes) 

Assoliment del resultat esperat: 94% 
 

4. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents associades a IMA sobre el desenvolupament de les 
projeccions 

• Nivell de satisfacció de les persones assistents associades a IMA sobre l’organització de l’activitat (per 
gènere): puntuació de 3,67 (3 dones, 4 homes) 
Assoliment del resultat esperat: 102% 

• Nivell de satisfacció de les persones assistents associades a IMA sobre el contingut de l’activitat (per gènere): 
puntuació de 4 (4 dones, 4 homes) 
Assoliment del resultat esperat: 111% 

• Nivell de satisfacció general de les persones assistents associades a IMA (per gènere): 
- Xerrada “Per què als infants adoptats els costa tolerar les frustracions? La dificultat per gestionar els 

límits”: puntuació de 4 (4 dones, 4 homes) 
Assoliment del resultat esperat: 111% 

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

Assoliment global del resultat esperat: 108% 
En les enquestes d’avaluació s’efectuen 5 preguntes que fan referència a l’organització de l’activitat: 

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

• 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 3 preguntes que fan referència al contingut de l’activitat: 

• El contingut tractat ha satisfet les meves expectatives 

• El contingut és útil per a mi 

• Les respostes a les preguntes han estat adequades 
Finalment s’efectua una avaluació general en base a dues preguntes: 

• Recomanaria aquesta activitat a una altra persona 

• 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 5 preguntes sobre l’organització de l’activitat, les 3 preguntes sobre el contingut tractat, les 2 
preguntes d’avaluació general. 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). 

 

5. Augmentar el nombre de sol·licituds de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” (superar les 7 
sol·licituds) 

• Nombre de persones que sol·liciten còpies del documenta: 5 persones 
Assoliment del resultat esperat: 71% 

 

6. Assistència d’IMA a Fires d’entitats (en no estar prevista aquesta activitat en el projecte inicial, no es van preveure 
indicadors de realització específics; per aquesta raó s’estableix un únic indicador relatiu a la realització de 
l’activitat) 

• Nombre de fires d’entitats a les quals s’ha assistit: 1 fira 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

 

7. Realitzar les xerrades i debats previstos (en el projecte inicial es preveia la realització de 3 xerrades i debats; 
malgrat que s’han substituït els actes previstos per noves xerrades, es mantenen els indicadors prèviament 
establerts) 

• Nombre de xerrades i debats realitzats: 2 xerrades 
Assoliment del resultat esperat: 67% 
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8. Assolir un nombre total de persones assistents que superi les 40 persones per xerrada 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 
- Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui: 25 persones 

(36% dones, 64% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 63% 
- Reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa: 45 persones (56,5% 

dones, 43,5% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 115% 

Assoliment global del resultat esperat: 89% 
 
9. Assolir un nombre de persones assistents membres de famílies associades a IMA de fins a un mínim del 15% del 

total d’assistents a les xerrades 

• Percentatge de persones adultes assistents associades a IMA (per gènere): 
- Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui: 12% (11,1% en 

dones, 12,5% en homes) 
Assoliment del resultat esperat: 80% 
- Reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa: 4,3% (0% en dones, 

10% en homes) 
Assoliment del resultat esperat: 29% 

Assoliment global del resultat esperat: 55% 
 
10. Assolir un nombre de persones assistents representants d’entitats o institucions de fins a un mínim del 50% del 

total d’assistents a les xerrades 

• Nombre de persones assistents representants d’entitats o institucions (per gènere): 
- Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui: 88% (31,8% 

dones, 68,2% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 176% 
- Reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa: 86,7% (52,5% dones, 

47.5% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 173% 

Assoliment global del resultat esperat: 175% 
 
11. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents associades a IMA sobre el desenvolupament de les 

xerrades 
La realització d’enquestes d’avaluació de les activitats entre les persones assistents no s’efectua per a les 
xerrades-debat incloses en aquest projecte, per la qual cosa no es disposa de dades per al càlcul dels indicadors 
associats a aquest resultat. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
12. Realitzar l’exposició prevista 

• Nombre d’exposicions realitzades: 0 
Assoliment del resultat esperat: 0% 

 
13. Assolir un nombre total de persones assistents que superi les 200 persones per exposició 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 0 persones 
Assoliment del resultat esperat: 0% 

 
14. Augmentar el nombre de missatges emesos sobre activitats del projecte generats per altres entitats (superar 100 

missatges/any) 

• Nombre de missatges emesos generats per altres entitats: 39 missatges emesos l’any 2019 
Assoliment del resultat esperat: 39% 

 
15. Augmentar el nombre de missatges emesos sobre activitats del projecte generats per IMA (superar 50 

missatges/any) 

• Nombre de missatges emesos generats per IMA: 34 missatges emesos l’any 2019 
Assoliment del resultat esperat: 68% 

 
16. Augmentar el nombre de persones que reben/visualitzen els missatges emesos sobre activitats del projecte 

• 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% 
 
17. 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: 197 valoracions positives durant l’any 2019, 
equivalents a 3,46 valoracions positives/missatge emès (1,55 valoracions positives/missatge emès l’any 2018) 

Assoliment del resultat esperat: 223% 
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18. 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: 7 comentaris durant l’any 2019 (7 
comentaris l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• Nombre de respostes d’IMA als comentaris emesos: 2 respostes durant l’any 2019 (3 respostes l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 67% 

• Nombre de comparticions dels missatges emesos per part de persones destinatàries dels missatges: 49 
comparticions durant l’any 2019, equivalents a 0,86 comparticions /missatge emès (0,51 
comparticions/missatge emès l’any 2018) 
Assoliment del resultat esperat: 169% 

Assoliment global del resultat esperat: 112% 
 
19. Realitzar les traduccions i edicions de documents previstes 

• Nombre de documents traduïts i editats: 1 document (en el projecte inicial es preveia la traducció i edició d’1 
document) 

Assoliment del resultat esperat: 100% 
 
20. 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 19 indicadors disponibles sobre les activitats del 
projecte (per a un indicador no es disposa de dades), s’obté un grau d’assoliment general del projecte en relació als 
objectius establerts del 90%. 
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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
10.477,61 €

Import imputat 
a l'acció

18.926,37 €

Import a justificar 

20.814,00 €

Import atorgat 

10.477,61 €

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 50,04 50,04100,00 0,00

2 2
00.56.50.6
63052

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

3 2
00.36.30.4
31975

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

4 2
00.32.42.0
46004

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

5 2
00.43.34.4
25661

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

6 2
00.26.13.8
26395

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

7 2
00.28.47.6
24146

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

8 2
00.44.10.6
09854

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

9 2
00.41.40.4
99493

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

142,97 50,04 50,04100,00 0,00

10 2
00.15.31.6
27633

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

143,07 50,07 50,07100,00 0,00

11 2
00.31.50.0
55649

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

143,07 50,07 50,07100,00 0,00

12 2
00.35.35.3
11521

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

145,75 51,01 51,01100,00 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

13 2
ZI19-00150
0575

01/05/2019 14/05/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon abril 2019 59,01 20,65 0,000,00 0,00

14 2
ZI19-00188
4412

01/06/2019 14/06/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon maig 2019 65,62 22,97 0,000,00 0,00

15 2
ZI19-00235
6775

01/07/2019 12/07/2019 1
Vodafone 
Servicios, B87539284 Telèfon juny 2019 50,82 17,79 0,000,00 0,00

16 2
426-
KF19-35926

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

Telèfon juliol 2019 
Orange

18,17 6,36 0,000,00 0,00

17 2
ZI19-00272
5500

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

Telèfon juliol 2019 
Vodafone

51,99 18,20 0,000,00 0,00

18 2
426-
KF19-41677

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

Telèfon agost 2019 
Orange

49,55 17,34 0,000,00 0,00

19 2
ZI19-00313
9203

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

Telèfon agost 2019 
Vodafone

51,99 18,20 0,000,00 0,00

20 2
426-
KF19-42619

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

Telèfon setembre 2019 
Orange

49,55 17,34 0,000,00 0,00

21 2
ZI19-00354
5255

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

Telèfon setembre 2019 
Vodafone

51,99 18,20 0,000,00 0,00

22 2
426-
KF19-52915

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

Telèfon octubre 2019 
Orange

49,55 17,34 0,000,00 0,00

23 2
ZI19-00394
7805

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

Telèfon octubre 2019 
Vodafone

51,99 18,20 0,000,00 0,00

24 2
426-
KF19-55140

27/11/2019 05/12/2019 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon novembre 2019 49,55 17,34 0,000,00 0,00

25 2
426-
KF19-61813

27/12/2019 08/01/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon desembre 2019 49,55 17,34 0,000,00 0,00

26 2
426-
KF20-4692

27/01/2020 07/02/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon gener 2020 49,55 17,34 0,000,00 0,00

27 2
426-
KF20-10590

27/02/2020 06/03/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon febrer 2020 51,57 18,05 0,000,00 0,00

28 2
426-
KF20-18040

27/03/2020 07/04/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon març 2020 49,55 17,34 0,000,00 0,00

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

F08638322 Gestoria abril 2019 73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria maig 2019 73,39 25,69 25,69100,00 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 49,16 49,16100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria juliol 2019 73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria agost 2019 73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322
Gestoria setembre 
2019

73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria octubre 2019 73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322
Gestoria novembre 
2019

73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322
Gestoria desembre 
2019

73,39 25,69 25,69100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria gener 2020 74,05 25,92 25,92100,00 0,00

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

F08638322 Gestoria febrer 2020 206,83 72,39 23,6132,62 0,00

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

F08638322 Gestoria març 2020 74,05 25,92 0,000,00 0,00

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

G65943664
Gestió i tractament 
de bases de dades 2n 726,00 254,10 0,000,00 0,00

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

G65943664
Gestió i tractament 
de bases de dades 1r 726,00 254,10 0,000,00 0,00

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

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments abril 332,75 83,19 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 83,19 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 83,19 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 83,19 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 83,19 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 83,19 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

49 2 13/2019 31/10/2019 04/11/2019 2
Associació 
Fem música!

G62170188
Col·laboració gestió 
esdeveniments octubre 332,75 83,19 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
abril 2019

629,20 276,85 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
maig 2019

1.016,40 447,22 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
juny 2019

1.004,30 441,89 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
juliol 2019

955,90 420,60 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
setembre 2019

871,20 383,33 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
octubre 2019

1.070,85 471,17 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
novembre 2019

629,20 276,85 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
desembre 2019

611,05 268,86 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
gener 2020

931,70 409,95 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
febrer 2020

1.013,38 445,89 0,000,00 0,00

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

Coordinació equip 
març 2020

683,65 300,81 0,000,00 0,00

61 1 3168_5598 17/05/2019 17/05/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

62 1 0275_SION 24/05/2019 24/05/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 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 2,29 0,000,00 0,00

64 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 48,95 17,13 0,000,00 0,00

65 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,30 15,51 0,000,00 0,00

66 1 0229_0001 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 162,00 56,70 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

67 1 3197_5320 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

68 1 3197_5319 03/06/2019 03/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

69 1 0229_0000 05/06/2019 05/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 9,00 3,15 0,000,00 0,00

70 1 3220_3282 13/06/2019 13/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

71 1 0275_SION 20/06/2019 20/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 2,29 0,000,00 0,00

72 1 3236_1205 24/06/2019 24/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

73 1 0275_SION 26/06/2019 26/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

74 1
Referència 
1

30/06/2019 30/06/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 25,00 8,75 0,000,00 0,00

75 1 3256_0545 02/07/2019 02/07/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 5,05 1,77 0,000,00 0,00

76 1 0275_SION 19/07/2019 19/07/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 2,29 0,000,00 0,00

77 1 0275_SION 20/08/2019 20/08/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 2,29 0,000,00 0,00

78 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,55 15,59 0,000,00 0,00

79 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 40,23 14,08 0,000,00 0,00

80 1 0229_0001 02/09/2019 02/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 147,00 51,45 0,000,00 0,00

81 1 0229_0000 04/09/2019 04/09/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,00 2,10 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 2,29 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 10,50 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 2,29 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 50,93 0,000,00 0,00

86 1 0229_0001 04/11/2019 04/11/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 44,00 15,40 0,000,00 0,00

87 1 0229_0001 04/11/2019 04/11/2019 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 39,80 13,93 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 2,29 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 2,29 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 10,50 0,000,00 0,00

91 1 3602_2419 03/01/2020 03/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 37,60 13,16 0,000,00 0,00

92 1 0002_7685 13/01/2020 13/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 33,35 11,67 0,000,00 0,00

93 1 0002_5647 20/01/2020 20/01/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 52,60 18,41 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 2,29 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 10,50 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 2,29 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 4,20 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 51,45 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 15,59 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 14,08 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 2,29 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 10,50 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 6,98 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 4,85 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 1,40 0,000,00 0,00

106 1 31315 15/07/2019 15/07/2019 6
Ferreteria 
Buenavista B58443599 Còpia claus local 2,50 0,88 0,000,00 0,00

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

Compra bosses 
escombraries per 1,99 0,70 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 1,71 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 1,57 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 0,49 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 3,01 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 1,34 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 6,93 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 1,47 0,000,00 0,00

115 1 FAC-19056 08/12/2019 08/12/2019 6
Tic Tac Toe 
Tech Teams B66416457 Compra ordinador 1.396,99 488,95 0,000,00 0,00

116 2 181964 07/05/2019 07/05/2019 6 Monfus, S.L. B60767860
Fotocòpies 
associacions Marroc

9,29 9,29 9,29100,00 0,00

117 2
ID07011712
9130001104

10/05/2019 10/05/2019 6
INVICAT, 
S.A.

A65104937
Desplaçament Cardedeu 
(peatge)

1,66 1,66 0,000,00 0,00

118 2 7854 15/07/2019 15/07/2019 6
Copisteria 
Elemental B66923004

Fotocòpies 
associacions Marroc

10,10 10,10 0,000,00 0,00

119 2 930676 15/07/2019 15/07/2019 6
Ferrocarrils 
de la Q0801576J

Desplaçament Terrassa 
(FGC)

4,10 4,10 0,000,00 0,00

120 2
147-241428
4961

15/07/2019 15/07/2019 2
ROYAL AIR 
MAROC LINEAS W2041002C Vols Marroc 346,84 346,84 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

121 2
0365-34336
-38199

15/07/2019 15/07/2019 6 SGMT S.L. B65122517
Bitllet bus aeroport 
BCN

5,90 5,90 0,000,00 0,00

122 2 6379 16/07/2019 16/07/2019 6
Xavier 
Martinez 45464926K

Desplaçament Terrassa 
(taxi)

53,60 53,60 0,000,00 0,00

123 2 49616 20/07/2019 20/07/2019 6
Société 
d'exploitati 6900783 Allotjament Marroc 306,05 306,05 0,000,00 0,00

124 2
0343-34415
-11651

20/07/2019 20/07/2019 6 SGMT S.L. B65122517
Bitllet bus aeroport 
BCN

5,90 5,90 0,000,00 0,00

125 2
006860019/
00018258

22/07/2019 22/07/2019 6
Estación 
Araca S.L.

B66064163
Desplaçament Caldes 
de Montbui (benzina)

20,00 20,00 0,000,00 0,00

126 2 29440-255 22/07/2019 22/07/2019 6
Serveis 
municipals A58068834

Desplaçament Caldes 
de Montbui 2,25 2,25 0,000,00 0,00

127 2 7781 01/08/2019 01/08/2019 6
Copisteria 
Elemental B66923004

Fotocòpies 
associacions Marroc

13,20 13,20 0,000,00 0,00

128 2 184150 21/10/2019 21/10/2019 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Correus enviament 
documents exposico 9,64 9,64 0,000,00 0,00

129 2
TPV09-1/43
617

26/10/2019 26/10/2019 6
Verdiclick, 
S.L. (Verdi B63206692 Fotocòpies Exposicio 18,23 18,23 18,23100,00 0,00

130 2 A/8859 30/10/2019 30/10/2019 6
Copisteria 
Elemental B66923004 Fotocòpies Exposicio 6,91 6,91 6,91100,00 0,00

131 2 A/8865 04/11/2019 04/11/2019 6
Copisteria 
Elemental B66923004 Fotocòpies Exposicio 32,10 32,10 32,10100,00 0,00

132 2 258404 19/12/2019 19/12/2019 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Correus enviament 
contracte À hautes 2,00 2,00 0,000,00 0,00

133 2 60 09/01/2020 20/03/2020 2
Carme 
Geronès A83052407

Traducció llibre À 
hautes voix

1.177,96 1.177,96 1.177,96100,00 0,00

134 2
147-241544
4601

23/02/2020 23/02/2020 2
ROYAL AIR 
MAROC LINEAS W2041002C Vols Marroc 248,64 124,32 0,000,00 0,00

135 2
9999-34662
-01153

23/02/2020 23/02/2020 6 SGMT S.L. B65122517
Bitllet bus aeroport 
BCN

5,90 2,95 0,000,00 0,00

136 2 51335 27/02/2020 27/02/2020 6
Société 
d'exploitati 6900783 Allotjament Marroc 218,01 109,01 0,000,00 0,00

137 2
0347-34565
-36981

27/02/2020 27/02/2020 6 SGMT S.L. B65122517
Bitllet bus aeroport 
BCN

5,90 2,95 0,000,00 0,00

138 2 1022659 03/03/2020 03/03/2020 6
Ferrocarrils 
de la Q0801576J

Desplaçament Terrassa 
(FGC)

4,50 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

139 2 13036143 03/03/2020 03/03/2020 6 RENFE A86868189
Desplaçament Terrassa 
(RENFE)

4,60 4,60 0,000,00 0,00

140 2
FS-01-0087
323

30/05/2020 30/05/2020 6
Nuria 
Valcarcel 37268720A

Segells tramesa 
documents exposicio

1,30 1,30 0,000,00 0,00

141 2 IS 92867 26/06/2020 30/06/2020 2
FEDERACIÓN 
DE GREMIOS V28572766

ISBN llibre À hautes 
voix

45,00 45,00 45,00100,00 0,00

142 2 F-102 03/07/2020 31/08/1920 2
PETIT 
CAMAGROC, B66924986

Correcció, maquetació 
i impressió llibre À 2.565,20 2.565,20 2.565,20100,00 0,00

143 2 01/2020 03/07/2020 31/07/1920 2
Alessandra 
Vincenti

VNCLSN75A43
Fotografia coberta 
llibre À hautes voix

300,00 300,00 300,00100,00 0,00

144 2
00.50.51.6
78049

31/03/2020 31/03/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local abril 
2020

145,75 51,01 0,000,00 0,00

145 2
01.58.28.8
05776

30/04/2020 30/04/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local maig 
2020

145,75 51,01 0,000,00 0,00

146 2
426-
KF20-23076

27/04/2020 07/05/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon abril 2020 49,55 17,34 0,000,00 0,00

147 2
426-
KF20-29769

27/05/2020 10/06/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812 Telèfon maig 2020 49,55 17,34 0,000,00 0,00

148 1 811 30/04/2020 19/05/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria abril 2020 74,05 25,92 0,000,00 0,00

149 1 1028 31/05/2020 17/06/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322 Gestoria maig 2020 74,05 25,92 0,000,00 0,00

150 2 2020/5 30/04/2020 04/05/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
abril 2020

693,00 304,92 0,000,00 0,00

151 2 2020/6 31/05/2020 01/06/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació equip 
maig 2020

713,90 314,12 0,000,00 0,00

152 1 3779_0507 07/04/2020 07/04/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 63,35 22,17 0,000,00 0,00

153 1
0275_4-20 
00:12:19 20/04/2020 20/04/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 2,29 0,000,00 0,00

154 1
0275_5-20 
00:15:40 20/05/2020 20/05/2020 1

Banco de 
Sabadell, A08000143 Comissions bancàries 6,55 2,29 0,000,00 0,00

* Introduïu les dades al final de la llista

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

1 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Abril 25/04/2019 35,00 1.071,91 263,54 51,73 155,77 375,17 375,17100,00 0,00

2 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Maig 24/05/2019 35,00 1.097,31 269,78 52,96 159,47 384,06 384,06100,00 0,00

3 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Juny 20/06/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

4 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Juliol 19/07/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

5 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Agost 20/08/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

6 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Setembre 20/09/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

7 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Octubre 18/10/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

8 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Novembre 20/11/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

9 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Desembre 20/12/2019 35,00 1.062,21 253,84 51,33 155,77 371,77 371,77100,00 0,00

10 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Gener 20/01/2013 35,00 1.192,53 284,98 57,63 174,88 417,39 417,39100,00 0,00

11 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Febrer 20/02/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00 0,00

12 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Març 20/03/2020 35,00 1.101,25 268,45 54,28 160,48 385,44 385,44100,00 0,00

13 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Abril 20/04/1920 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00 0,00

14 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització i 
execució de Maig 20/05/1920 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00 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 *
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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

(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 303,81 106,33 106,33100,00 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 20.814,00 €

Pressupost justificat 18.926,37 €

% No Justificat (*) 9,07

(*)  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: 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 2019 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 1.849,00 € 5.912,35 €

Total Ingressos propis (A.1) 1.849,00 € 5.912,35 €

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 4.313,00 € 3.882,63 €

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) 4.313,00 € 3.882,63 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 6.162,00 € 9.794,98 € 58,96%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 1.924,00 € 3.361,62 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 878,00 € 746,30 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 99,00 € 0,00 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 257,00 € 450,36 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 0,00 € 101,47 €

Despeses de serveis externs 2.495,00 € 0,00 €

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

Altres (cal especificar el concepte):

Professionals externs: Coordinador general 0,00 € 2.986,77 €

Professionals externs: Col·laboradora gestió esdeveniments 0,00 € 582,33 €

Total despeses directes (B.1) 5.653,00 € 8.228,85 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 291,00 € 508,78 €

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 20,00 € 0,00 €

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

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 0,00 € 227,27 €

Total despeses indirectes (B.2) 311,00 € 736,05 €

% Despeses indirectes 5,21 8,21

B.3 Despeses no subvencionables 5.964,00 € 8.964,90 €

5.964,00 € 8.964,90 €

Comissions i pèrdues de canvi 198,00 € 318,20 €

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 € 511,88 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 198,00 € 830,08 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 6.162,00 € 9.794,98 € 58,96%

(*) 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: 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 2020 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 7.326,00 € 2.536,41 €

Total Ingressos propis (A.1) 7.326,00 € 2.536,41 €

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 7.326,00 € 6.594,98 €

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) 7.326,00 € 6.594,98 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 14.652,00 € 9.131,39 € -37,68%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 651,00 € 1.949,25 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 2.680,00 € 248,33 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...) 30,00 € 0,00 €

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 387,00 € 253,17 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 200,00 € 1,30 €

Despeses de serveis externs 6.535,00 € 4.088,16 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 58,00 € 106,33 €

Altres (cal especificar el concepte):

Professionals externs: Coordinador general 0,00 € 1.775,69 €

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

Total despeses directes (B.1) 10.541,00 € 8.422,23 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 190,00 € 430,17 €

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 7,00 € 0,00 €

Despeses de serveis externs 2.700,00 € 0,00 €

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 0,00 € 87,41 €

Total despeses indirectes (B.2) 2.897,00 € 517,58 €

% Despeses indirectes 21,56 5,79

B.3 Despeses no subvencionables 13.438,00 € 8.939,81 €

13.438,00 € 8.939,81 €

Comissions i pèrdues de canvi 64,00 € 183,18 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius 1.150,00 € 0,00 €

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari) 0,00 € 8,40 €

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 1.214,00 € 191,58 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 14.652,00 € 9.131,39 € -37,68%

(*) 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 
“Realització d’activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament 

d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc” 
 
 

 
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 

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

8.448,66 

 
 
 
 

a Barcelona, el dia 10 d’octubre de 2020 

 
 
 
 

Oscar de Rosselló Ester 
NIF 35021622M 

Coordinador general d’Amics dels Infants del Marroc 


