Memòria
de
l’activitat
Per a entitats i
col·lectius
Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera

Memòria d’activitat/programa

Entitat:
Nom:

Descripció de l’activitat desenvolupada:
Activitat per les quals es va atorgar la subvenció:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quantitat total del projecte
€
Quantitat total de la subvenció

€

Sant Esteve de Palautordera, _____ de/d’_________________ de 20_______ .
Signatura i segell de l’entitat

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals
administratius exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb distinció al servei competent per a la
seva resolució. L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades
segons la legislació vigent en cada cas. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es
podran exercir per sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania (c/Major 14).

Fitxa del projecte d’activitat/programa
Dades descriptives de l’activitat (ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual
justifiqueu una subvenció.)
Activitat/ programa

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme
l’activitat.)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau de compliment dels objectius.)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públics qua n’han gaudit,
amb el màxim de concreció possible.)

Breu valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte a l’activitat sobre l’interès
comunitari.)

Recursos emprats en la intervenció (feu una relació de recursos que s’han esmerçat
per desenvolupar el projecte distribuïts en els apartats següents.)
· Recursos humans (personal encarregat del projecte o de l’activitat.)

· Materials (aquells que s’han comprat o aconseguit per desenvolupar l’actuació.)

· Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments...)

· Altres recursos

· Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat.)

Activitats més rellevants (detalleu les principals accions desenvolupades.)
Nom de l’actuació Calendari

Breu descripció

Altres observacions sobre el projecte o l’activitat

Públic que n’ha gaudit

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT (concreteu les despeses i els ingressos que
s’han efectuat en el desenvolupament de l’activitat. Cal que especifiqueu tots els
ingressos de l’entitat per al projecte, i els ajuts obtinguts d’altres administracions,
patrocinadors, etc.)
Activitat/programa

Despeses
Conceptes

Import

Total despeses

Ingressos
Concepte i procedència

Import

Subvencions
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Altres subvencions

Total ingressos

Resultat final (despeses – ingressos)

Detall de la justificació de despeses (relació de les factures que cal adjuntar per
justificar com a mínim l’import rebut de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última.)
Núm.

Total

Data

concepte

Empresa/proveïdor NIF

Import
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

