
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament

1. Entitat  
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (2)  
   
  Subvenció otorgada (€) (1)

                                                                                                                                                           

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç 
econòmic (total de ingressos reals).

(2) S’omple automàticament en completar el balanç 
econòmic (total de despeses reals). 

ANNEX  A
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4. Relació de documentació que es presenta
Sol·licitud (Annex 1)
Cal presentar un model de memòria (Annex 2) per a cadascuna de les modalitats de casal i barri on es 
desenvolupa. Especifiqueu modalitat i barri dels projectes descriptius presentats:

   Casal d’anglès
   Casal jove 
   Casal infantil Les Planes Centre  Torreblanca Residencial Sant Joan
 Balanç econòmic global del Casal (Annex 3)

La documentació per acreditar el compliment de les condicions establertes a  la normativa aprovada al Ple 
municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb data 13 de desembre de 2007, on es recullin Els criteris de 
regulació de les activitats educatives realitzades fora de l’horari lectiu al municipi: 
 Acreditació de la formació de l’equip (75% de l’equip amb titulació de monitors o directors de lleure) - monitors,  
 coordinadors, talleristes i/o altres professionals (relació de: TC’s /Període contractes i prestació al casals/   
 titulació).
 Cal adjuntar copia dels TC’s cas de no haver estat presentats al moment de la justificació econòmica.
 Acreditació del compliment de ràtios monitors/nens, detallant el nº que han estat a grups edat (cicle infantil 1/8 i  
 cicle primària - secundaria 1/10; sortides 1/8)
 Models emesos i documents informatius a reunions famílies, circulars, enquestes opinió 
 Relació d’activitats en coordinació amb altres serveis/entitats locals o desenvolupades aprofitant els recursos  
 del territori
 Acreditar l’existència d’un Protocol i responsable dels afers sanitaris cas de malaltia o accident dels infants  
 participants.
 Relació d’equipaments municipals (centres cívics /escoles, altres..) que s’han utilitzat per les activitats dels   
 casals i relació de incidències i/o desperfectes detectats u ocasionats.
 Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents dels casals (cas de no haver estat presentada   
 enguany per altres convenis establerts amb l’Ajuntament).
 Acreditació del fons de solidaritat per part de l’entitat dins del mateix servei per tal d’atendre de manera   
 transitòria els casos excepcionals de necessitat no coberts per les beques oficials.
Si ho considereu necessari, podeu adjuntar la vostra pròpia memòria com a complement a aquest model 
de memòria.
Models de suport al projecte de comunicació utilitzats i difusió emesa (documentació gràfica on consti ”amb   
el suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas de   
fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat 



D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí                 Exemplar per a l’entitat

1. Entitat  
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (2)  
   
  Subvenció otorgada (€) (1)

                                                                                                                                                           

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
 Promoció Associativa 
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Acció Social i Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

(1) S’omple automàticament en completar el balanç 
econòmic (total de ingressos reals).

(2) S’omple automàticament en completar el balanç 
econòmic (total de despeses reals). 

ANNEX  A
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4. Relació de documentació que es presenta
Sol·licitud (Annex 1)
Cal presentar un model de memòria (Annex 2) per a cadascuna de les modalitats de casal i barri on es 
desenvolupa. Especifiqueu modalitat i barri dels projectes descriptius presentats:

   Casal d’anglès
   Casal jove 
   Casal infantil Les Planes Centre  Torreblanca Residencial Sant Joan
 Balanç econòmic global del Casal (Annex 3)

La documentació per acreditar el compliment de les condicions establertes a  la normativa aprovada al Ple 
municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb data 13 de desembre de 2007, on es recullin Els criteris de 
regulació de les activitats educatives realitzades fora de l’horari lectiu al municipi: 
 Acreditació de la formació de l’equip (75% de l’equip amb titulació de monitors o directors de lleure) - monitors,  
 coordinadors, talleristes i/o altres professionals (relació de: TC’s /Període contractes i prestació al casals/   
 titulació).
 Cal adjuntar copia dels TC’s cas de no haver estat presentats al moment de la justificació econòmica.
 Acreditació del compliment de ràtios monitors/nens, detallant el nº que han estat a grups edat (cicle infantil 1/8 i  
 cicle primària - secundaria 1/10; sortides 1/8)
 Models emesos i documents informatius a reunions famílies, circulars, enquestes opinió 
 Relació d’activitats en coordinació amb altres serveis/entitats locals o desenvolupades aprofitant els recursos  
 del territori
 Acreditar l’existència d’un Protocol i responsable dels afers sanitaris cas de malaltia o accident dels infants  
 participants.
 Relació d’equipaments municipals (centres cívics /escoles, altres..) que s’han utilitzat per les activitats dels   
 casals i relació de incidències i/o desperfectes detectats u ocasionats.
 Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents dels casals (cas de no haver estat presentada   
 enguany per altres convenis establerts amb l’Ajuntament).
 Acreditació del fons de solidaritat per part de l’entitat dins del mateix servei per tal d’atendre de manera   
 transitòria els casos excepcionals de necessitat no coberts per les beques oficials.
Si ho considereu necessari, podeu adjuntar la vostra pròpia memòria com a complement a aquest model 
de memòria.
Models de suport al projecte de comunicació utilitzats i difusió emesa (documentació gràfica on consti ”amb   
el suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas de   
fer documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. 

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA I PARTICIPANTS
1.1 Període de realització del casal
Data d’inici                         Data de finalització          Nre. de dies del casal (laborables)

               TOTAL

 Nombre de setmana 
PRIMERA

 SEGONA

 TERCERA

 QUARTA

 CINQUENA

 SISENA

 SETENA

Data d’inici                  Data de finalizació      Nombre de dies          
Torns per setmana
1.4 Evolució de la participació per setmanes i torns

Nre.  de  places 
matí

Nre.  de  places 
matí/tarda

1.2 Horaris
Torn de matí: de             a : de                     a

: de                     a

       

Torn de tarda: de             a

Horari d’altres serveis (especifiqueu quins)

1.3 Volum de places  
Nombre de places ofertades                                                          Nombre de places cobertes
Nre. matí                            Nre. tarda                                                 Nre. matí                            Nre. tarda 

Observacions sobre l’evolució de participació  

Perfil dels participants
Tipologia de famílies (grau d’aplicació de descomptes, beques, inserció d’infants amb dificultats i/o risc, etc.) 

ANNEX  B
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

2. AVALUACIÓ DELS RECURSOS I DE L’ORGANITZACIÓ
2.1 Mitjans infraestructurals, instal·lacions, espais 

2.3 Funcionament de la metodologia de les inscripcions

2.2 Mitjans materials i/o tècnics a destacar
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

2.4 Equip humà
Descripció de l’estructura organitzativa i relació de la composició de l’equip, formació o titulació, voluntariat, monitoratge 
en pràctiques, col·laboradors i altres 

2.5 Estructura i funcionament dels grups d’edats i de l’equip de monitors.
Barems aplicats monitors/infants
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

3. METODOLOGIA UTILITZADA D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA

4. VALORACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS I DE LO MÉS DESTACAT DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS
4.1 Per part de l’equip i d’altres professionals

4.2 Per part de les famílies i/o infants i joves participants
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

5. COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS, PROFESSIONALS I/O INSTITUCIONS

6 GRAU D’INTEGRACIÓ DE LES ACTIVITATS DINS DEL BARRI I/O CIUTAT
Accions o actuacions a destacar. Adjuntar la relació descriptiva de casos en derivació i/o seguiment amb equip d’acció 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

7.2. Elements de promoció, mitjans de comunicació o informació a les famílies, reunions de presentació

7. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE COMUNICACIÓ EMPRAT
7.1 Publicitat gràfica de l’activitat i/o audiovisual

8. INCIDÈNCIES A DESTACAR I ELEMENTS DE MILLORA
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

9. BALANÇ ECONÒMIC DESGLOSSAT
9.1 Recursos econòmics. Ingressos

INGRESSOS
Propis de l’activitat
Quotes de l’activitat (famílies)
Altres conceptes

> Subtotal

Altres ingressos (aportacions ajuntament)
Beques a famílies
Descomptes a famílies
> Subtotal

Subvencions 
Diputació
Generalitat
Altres institucions

> Subtotal

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ demanada a 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí

TOTAL INGRESSOS

PRESSUPOST PRESENTAT 
PROJECTE ANUAL

INGRESSOS REALS  
PROJECTE ANUAL

Import (€) Import (€)
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

9. BALANÇ ECONÒMIC DESGLOSSAT 
9.2 Recursos econòmics. Despeses.

  DESPESES                                                 
A. FUNCIONAMENT INTERN DE L’ENTITAT
A.1. Personal
- Nombre/perfil professional / cost contracte

- Altres despeses de funcionament intern

A.2 Altres despeses de funcionament intern

B. ACTIVITATS
B.1 Tallers

DESPESES 
REALS 

Import (€) Import (€)

DESPESES 
PREVISTES
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

MODALITAT

BARRI

B. ACTIVITATS
B.2 Sortides

B.3 Altres activitats

C. DIFUSIÓ 

D. ALTRES DESPESES

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT

  DESPESES                                                 

DESPESES 
REALS 

Import (€) Import (€)

DESPESES 
PREVISTES

9.2 Recursos econòmics. Ingressos
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

10. BALANÇ ECONÒMIC GLOBAL
10.1 Recursos econòmics. Ingressos.

 INGRESSOS                                               
SUBVENCIONS TOTALS AJUNTAMENT
a. Total aportació infant/dia
b. Total descomptes famílies
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil 
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil

c. Total beques famílies
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil 
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil

TOTAL QUOTES FAMÍLIES
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil 
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil
 Casal anglès Casal Jove Casal infantil

ALTRES INGRESSOS
Subvencions altres institucions
Diputació
Generalitat
Altres institucions

TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS
PREVISTES

INGRESSOS 
REALS 

Import (€) Import (€)

ANNEX  C
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MEMÒRIA DEL PROJECTE SUBVENCIONAT CASAL D’ESTIU                                             

10. BALANÇ ECONÒMIC GLOBAL
10.2 Recursos econòmics. Despeses.

PRESSUPOST PRESENTAT 
PROJECTE ANUAL

DESPESES REALS  
PROJECTE ANUAL

Import (€) Import (€)DESPESES                                             
Generals
Subministraments (aigua, llum...)
Telèfon
Neteja
Manteniment
Assegurança per l’activitat
Correspondència
Fotocòpies
Informàtica
Fotografia
Altres*

> Subtotal

Activitats del projecte
Materials
Recursos humans
Recursos tècnics
Transport
Sortides
Piscina
Difusió
Altres

 

> Subtotal

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT
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MODALITAT

BARRI

10. OBSERVACIONS  

Segell de l’entitat Signatura sol·licitant
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