Annex 2:
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ENTITAT
Nom de l'associació:

DADES DEL PROJECTE
Títol:
Convocatòria:

Programa:

Responsable del projecte:
Breu resum:

Import sol·licitat a l'Ajuntament:

euros

Import total del projecte:

euros
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2. DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE
Aquest apartat segon no s’haurà d’omplir en el cas que les clàusules particulars estableixin dades identificatives amb annexes
específics

ANTIGUITAT DEL PROJECTE
Assenyaleu el grau d’antiguitat del projecte:
1. És un projecte, iniciativa o servei de nova creació
2. És un projecte o servei que ja existia
Indiqueu la data d’inici:

2.1 Justificació (Detallar els motius en els que es fonamenta el projecte a subvencionar, la situació que
tracta de pal·liar o resoldre, les raons per les quals es porta a terme, etc).

2.2 Descripció general del projecte (Resumir de forma esquemàtica les característiques
fonamentals del projecte).

2.3 Objectius del projecte (Fites a assolir amb el seu desenvolupament. Han de ser avaluables i
mesurables).

2

2.4

Població destinatària (Descripció dels trets més característics de la població destinatària.
Aquesta definició ha de permetre la seva quantificació i localització, pel que cal que sigui el més concreta i
acotada possible).

2.5 Organització i mecanismes de funcionament (Resumir de quina manera es portarà a terme
l'actuació o projecte, concretant la metodologia de treball: en general, els aspectes més determinants de
funcionament global).

2.6 Calendari i descripció de les activitats més rellevants.
Nom activitat

Calendari

Breu descripció

Destinataris i/o
usuaris (tipus i
quantitat estimada)
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2.7 Coordinació amb altres entitats, institucions o organismes per
desenvolupament del programa (Especificar i adjuntar, si existeixen, acords de col·laboració).

al

2.8 Recursos necessaris
A- Recursos humans necessaris per desenvolupar el programa. (Núm. de
professionals, dedicació qualificació professional i relació amb l'entitat).
Categoria / qualificació
Número
Dedicació
(hores setmana)

Relació laboral
(voluntariat,
contractat,col·laboració)

B- Recursos tècnics (Recursos de suport tècnic, assessorament, formació, informació).
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C- Recursos materials (aquells que cal comprar o aconseguir per desenvolupar l'actuació, ja
siguin o no fungibles).

D- Infrastructurals (locals, instal·lacions, equipaments,etc. Nom i adreça. Especificar:propietari,
lloguer, cessió...).

E- Altres recursos.

2.9 Resultats que esperem obtenir.
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2.10 Sistemes d'avaluació previstos (Descriure quins són els mecanismes, instruments i mesures
de seguiment i avaluació previstos que permetran analitzar el grau d'aconseguiment dels objectius que us
heu marcat).

2.11 Altres observacions sobre el projecte.

2.12 Si és el cas, indicar quines experiències anteriors s'han tingut en compte i si
existeix alguna connexió amb altres projectes o programes.
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3- DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE
3.1 Despeses

Concepte
Despeses directes

Import

Personal
Serveis contractats
Viatges i estades
Activitats
Publicacions i publicitat
Altres:

Subtotal
% respecte del total

€
%

Subtotal
% respecte del total

€
%

Despeses indirectes

Despeses administratives
Altres:

€
Total Despeses

3.2 Ingressos
Concepte i procedència

Import

Quotes de socis, donacions i altres

Prestacions de serveis
Venda de productes
Taquillatge i/o entrades puntuals
Lloguer d'espais
Matriculació / Realització de cursos
Publicitat
Esponsors
Altres:
Subvencions
Ajuntament
Altres subvencions

Total Ingressos

€
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3.3 Demanda econòmica (Explicitar la demanda econòmica que es fa a l'Ajuntament de Rubí).

3.4 Demanda d'altra tipus (Explicitar la demanda d'altra tipus que es fa a l'Ajuntament de Rubí).
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