
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT/SERVEI SUBVENCIONAT 

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR:

1. IDENTIFICACIÓ

Any projecte subvencionat       Nom de l’entitat

Denominació

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT
Descripció breu amb les dades bàsiques i les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la 
convocatòria i els motius

Àmbit temàtic 

Lloc de realització de l’activitat o servei

Data d’inici       Data de finalització

Import finançat per l’Ajuntament de PSiP    Import total final del projecte

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
(Antecedents del projecte, justificació de la seva necessitat, valors que promou)

4. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 
Objectiu general: Quin ha estat l’objectiu assolit pel projecte i quines desviacions s’han produït respecte a l’objectiu
proposat al projecte presentat.



5. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ i SEGUIMENT)
Resultats obtinguts (Què s’ha assolit amb l’execució del projecte?)

Descripció de les activitats realitzades.

SOLIDESA I FINANÇAMENT

6. RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Humans: Nombre de persones que han participat al projecte, amb dades segregades per sexe.
Recursos propis de l’entitat:

Recursos aliens a l’entitat:

Infraestructurals: Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte
Infraestructures pròpies:



Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra:

Materials: allò que heu comprat o llogat

7. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT
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