Memòria justificativa del projecte, activitat o servei 2019
Més informació a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-municipals

1 - Dades de l'entitat
Entitat destinatària

NIF G60651007

ASSOCIACIÓ JUVENIL SARAU DE TERRASSA

Contacte tècnic a l'entitat destinatària
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon
Horari

Maria Carmen Panera Blanco
Responsable
619440746
DE 9 A 13 I DE 16 A 20H

Correu electrònic

carminapanera@gmail.com

Les dades de contacte tècnic poden ser utilitzades per ampliar informació i/o gestions d'aquest formulari.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-se a l'Ajuntament de Terrassa.

2 - Dades del projecte, activitat o servei
Títol del projecte

Projecte Despertador 18-19

Núm. expedient

291/2018

Matèria

Serveis socials

Línia

Promoció i forment per la igualtat d’oportunitats, la promoció social i la individual, la inclusió social,

Abast territorial

Districte

(ciutat, districte, barri)

Consulteu la resolució d'atorgament de subvencions per complimentar la sol·licitud del projecte ( núm. expedient, import concedit etc.)

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-activitats-2019

3 - Resum del projecte, activitat o servei
3.1 Descripció breu amb les dades bàsiques i modificacions produïdes amb l'objectiu de donar una idea ràpida del què
s'ha fet.
El projecte despertador (lluita contra l’exclusió social) ha ofert un espai de trobada al matí dels destinataris d’edats
d’entre 12 a 18 anys en el qual s'ha cobert una de les necessitats bàsiques, l’esmorzar, per així poder anar ben
preparats a l’institut. També s'ha treballat el pre-absentisme escolar, i a més diferents hàbits personals: higiene per
menjar, respecte pels companys/es... , de forma totalment autònoma anaven arribant i es preparaven el seu àpat.
D'aquesta forma es garantia el primer i segon àpat del dia ja que també s'emportaven l'esmorzar per a l'hora del pati. A
partir del projecte s'ha pogut establir un vincle entre els destinataris i ha contribuït a que anessin junts a l'institut per tal
d'arribar a l'hora, d'aquesta manera hem treballat el pre-absentisme. Un dels punts forts a destacar és el fet que és un
projecte ja de continuitat en el centre i per tant hem pogut donar continuitat als destinataris/àries i continuar amb el
vincle que ja teníem.
3.2 Modificacions que s'hagin produït respecte al projecte presentat
Respecte de la sol·licitud que vam demanar, hem tingut un número inferior de destinataris/àries (12 en comptes de 15)
a més de que hi ha hagut menys trobades amb les famílies de les que estaven previstes. Això és degut a que han sigut
trobades més individualitzades (parlar amb pares) que de forma més grupal. Finalment, totes aquestes adaptacions
han sigut fruit d'una adaptació del pressupost que teníem respecte de la subvenció atorgada.

4 - Persones destinatàries
Perfil de les persones destinatàries del projecte o activitat (breu descripció del col·lectiu que ha participat en el projecte i
la seva participació, si s'escau, en la definició, execució i seguiment)
El nombre de participants eren 12 joves, i, a diferència del curs passat, aquests han sigut més constants durant tot el
curs, fet que ha fet una millora del projecte. Aquest fet es pot comprovar a les llistes d'assistència que tenim a
l'Associació i a la fitxa de seguiment que s'envia a serveis socials.
En un inici en llista eren 15 destinataris, però 3 s'han donat de baixa, fet que han acabat sent 12 que s'han mantingut tot
el curs. Cada destinatari s’adapta al seu institut, canvi d’horaris, vagues, colònies…
Els joves derivats per part de Serveis Socials no arribaven a venir cap dia o quan ens posàvem en contacte amb la
família, aquesta declinava la nostra invitació o mai formalitzàven la inscripció, tot i que aquest any hi ha hagut menys
derivacions respecte dels Serveis Socials. La majoria dels joves que han vingut ha sigut per recursos propis (contacte
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amb els propis projectes de la fundació Maria Auxiliadora).
Els nostres destinataris provenen de diversos centres escolars de Terrassa: Les Aimerigues, Nicolau Copèrnic, INS
Terrassa i els Salesians. Tots ells des de 12 anys fins a 16 anys, molts residents al barri de La Maurina o a l’entorn
proper. Tots ells alhora també vinculalts a l’Associació Juvenil Sarau o a la Fundació Maria Auxiliadora, participant en
projectes com El Viver o a l’esplai dels caps de setmana i colònies. Aquesta proximitat a les famílies ens ha permès
conèixer les seves realitats i saber que el nivell socioeconòmic de la majoria de les famílies és baix i això afecta
directament a les dificultats per cobrir les necessitats bàsiques dels menors i a contribuit a fer-los partícips d’aquest
projecte.
Al mes de Maig va començar el Ramadà, i la majoria dels destinataris són de la religió islàmica, per tant, molts van
deixar de venir, tot reincorporant-se en finalitzar el Ramadà.

5 - Assoliment dels objectius generals
Objectiu general assolit (objectiu assolit amb el projecte, desviacions sobre l'objectiu previst inicialment)
El nostre objectiu general era Disminuir l’absentisme escolar dels adolescents als instituts del nostre entorn. Aquest
objectiu ha sigut assolit de forma satisfactòria ja que hi ha hagut constància de participació per part dels destinataris/
àries, fet comentat anteriorment. Per tant, aquests han tingut assistència regular als seus instituts. Aquest fet ha sigut
contrastat amb els instituts de forma general.
Hem tingut una excepció de 3 joves, que són els que van deixar el projecte, que pròpiament ja tenien un absentisme
molt avançat, s'ha fet seguiment amb els instituts i s'ha comunicat la baixa.
Altres aspectes a comentar respecte els objectius més específics seria el fet que hi ha hagut constància, per tant, hem
aconseguit realitzar els objectius de forma correcta: garantir el primer àpat, evitar l'exclusió social,...
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6 - Activitats realitzades
6.1 Descriviu de forma detallada les activitats executades.
1)
Nom de l'activitat

Esmorzar

Descripció

De forma autònoma els joves escollien que volien esmorzar en base al que hi havia aquell dia, ells
mateixos s'ho preparàven, juntament amb l'esmorzar per emportar-se'l per l'hora del pati.

Data d'execució

o bé, de

Data inici

Data finalització

01/10/2018

21/06/2019

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

El Viver

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

El viver per la cessió de l'espai

Difusió (estratègies / xarxes ...

Cartelleria, trucades a famílies i reunions amb serveis socials.

utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

11

1

12

2)
Nom de l'activitat

Dinàmiques de grup

Descripció

Després d'esmorzar i abans de marxar es realitzaven diferents activitats relacionades amb la
cohesió de grup i amb temes quotidians que els interessaven com podien ser temes treballats a
les notícies d'actualitat.

Data d'execució

o bé, de

Ubicació
(lloc de realització de l'activitat)

El Viver

Col·laboració altres entitats /
serveis (si s'escau)

El viver per la cessió de l'espai

Data inici

Data finalització

01/10/2018

21/06/2019

Difusió (estratègies / xarxes ...
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

Dones

Total

11

1

12

6.2 Total persones participants en el projecte

12

Pot ser un nombre aproximatiu, sempre basat en fonts d'on procedeixin dades rigoroses. Si no teniu informació no ho feu constar.

7 - Recursos utilitzats per executar el projecte
7.1 Recursos humans (diferenciar entre personal voluntari i personal remunerat).
La persona responsable del projecte despertador ha estat una Integradora Social. Les seves funcions durant tot el
període del projecte ha estat, per una banda, portar a terme la proposta de casos als Serveis Socials de referència,
alhora que tenir diverses trobades per a poder portar a terme un seguiment del projecte.
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El seguiment dels casos de forma individualitzada, buscant implicació per part de la família i trobant espais per a poder
parlar de forma individualitzada amb cada destinatari/a també ha estat una de les altres funcions realitzades.
A banda d’aquestes, era l’encarregada d’obrir el local de forma diària per a que els joves poguessin assistir, durant el
temps d’estada dels joves al local, s’encarregava de treballar els hàbits d’higiene necessaris per anar a classe amb una
bona imatge i per a realitzar-se el seu esmorzar de forma correcta. També es treballaven hàbits de nutrició, intentant que
els esmorzars fossin adequats per a la seva edat i saludables, donant protagonisme a la fruita. El personal voluntari ha
format més part de la gestió administrativa i demanda de la subvenció.
7.2 Infraestructura (recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, tarimes, equips de so,
material audiovisual, etc)
El projecte despertador s'ha portat a terme al local del projecte social El Viver, ja que disposa d’una cuina completa i
d’un espai diàfan perfecte per acollir al grup de destinataris.

7.3 Material
El Projecte El Viver disposa d’una cuina completa amb els estris necessaris per cuinar i preparar àpats, a més d’una
gran coberteria.
També s’ha de destacar que la sala on han esmorzat els usuaris del projecte, és gran i disposa de moltes taules i
cadires.

8 - Altres aspectes a considerar en l'execució del projecte
-

9 - Modalitat de justificació a la que s'acull
(marcar la casella que correspongui)
✔

a) Amb presentació de factures, minutes i altres justificants
Poden acollir-se a aquesta modalitat totes les entitats, independentment de la quantitat subvencionada

b) Amb compte justificatiu simplificat
Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de fins a 3.000 Euros

c) Amb compte justificatiu amb informe d'auditoria
Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de més de 60.000 Euros

Avís important !!
Els apartats 9.1, 9.2 , 9.3 i 9.4 s'han d'emplenar en qualsevol modalitat de justificació.
Els apartats 9.5 i 9.6 s'han d'emplenar en el cas de modalitat de justificació a) i b)
9.1 Relació de despeses del cost total del projecte, activitat o servei subvencionat
Concepte de la despesa

Import

Alimentació

1.156,15 €

Personal

8.027,36 €

Treballs realitzats per altres empreses*

578,38 €

Comunicacions

92,74 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Observacions

Gestoria

Total despeses

9.854,63 €

9.2 Relació d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte, activitat o servei subvencionat
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Concepte de l'ingrés
Subvenció municipal

Import

Observacions

9.803,45 €

* detalleu el concepte a la columna d'observacions

Total ingressos

9.803,45 €

9.3 Resultat (despeses - ingressos)
Total despeses

9.854,63 €

Total ingressos

9.803,45 €

Total

-51,18 €

9.4 Justificació de les diferències respecte el pressupost inicial (si s'escau)
Una de les coses que hem hagut d'afegir al balanç, que no teníem en pressupost és el fet de l'utilització del mòbil. Ha
sigut necessari per tal de fer treball en xarxa, o pròpiament amb les famílies, l'ús del telèfon del centre. Així, hem dividit
el consum d'aquest telèfon entre recursos propis de l'entitat (o altres subvencions) i aquesta, que s'ha endut una gran
part del seu ús. Altres diferències són donades a la diferència entre el que havíem pressupostat que tindríem per la
subvenció, i el realment concedit, que ha fet variar l'acció.
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Instruccions per emplenar els apartats 9.5 i 9.6
- És imprescindible que estiguin emplenats correctament per poder validar la justificació de la subvenció atorgada. S'han d'emplenar tots el camps.
- Utilitzeu els botons laterals de cada línia per afegir l'espai per a cada factura o justificant.
- Al posar l'import de la factura i el percentatge imputat a la subvenció atorgada, el formulari us donarà l'import que serà imputat com a despesa. Comproveu que les quantitats
són correctes.
- En cas de subvenció a partir de 3.000€, heu de fer la presentació de factures i justificants de despeses. Recordeu que el format ha de ser en pdf i que l'ordre dels documents
digitalitzats ha de ser el mateix que la relació d'aquests apartats.

9.5 Relació de factures justificatives que corresponen a l'import de la subvenció atorgada
Núm.
ordre

Nom del proveïdor

NIF del
proveïdor

Número
factura

Data factura

Descripció de la factura

Import

% imputat Import imputat

Data
pagament

1)

GESTOFORN S.L.

B66782152

19-7-387

19-jun-2019

Barres de pa

38,84 €

100

38,84 €

19-jun-2019

2)

PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER

B64400815

C49

28/03/2019

Barres de pa i brioixeria

398,80 €

100

398,80 €

28/03/2019

3)

GESTOFORN S.L.

B66782152

19-7-279

06-may-2019 Barres de pa i bunyols

74,06 €

100

74,06 €

06-may-2019

4)

GESTOFORN S.L.

B66782152

19-7-171

21-mar-2019 Barres de pa i croissants

76,12 €

100

76,12 €

21-mar-2019

5)

GESTOFORN S.L.

B66782152

19-7-93

15-feb-2019

Barres de pa

80,36 €

100

80,36 €

15-feb-2019

6)

GESTOFORN S.L.

B66782152

18-7-656

13-nov-2018 Barres de pa

7)

GM TERRASSA

A17371758

8)

GESTOFORN S.L.

B66782152

9)

GM TERRASSA

A17371758

10

GM TERRASSA

A17371758

11

ALDI MASQUEFA SUPERM.S.L.

B-6366710

12

GESTOFORN S.L.

B66782152

13

MERCADONA, S.A.

14

VODAFONE

15

VODAFONE

990214142035
05/06/2019
404
18-7-720

11-dic-2018

980214142073
07/11/2018
325
980214142076
21/11/2018
896
138201801365 23/11/2018
19-7-428

09-jul-2019

AA46103834 V2018-000040 20/10/2018
13007
ZI18-00132810
B87539284
30/042019
5
ZI19-00176778
B87539284
31/052019
7

62,88 €

100

62,88 €

13-nov-2018

Sucs, tonyina, galetes i formatge

41,60 €

100

41,60 €

05/06/2019

Barres de pa

61,40 €

100

61,40 €

11-dic-2018

Sucs, aliments

133,69 €

100

133,69 €

07/11/2018

Aliments esmorçars

95,78 €

100

95,78 €

21/11/2018

Sucs, pa i altres aliments

21,98 €

100

21,98 €

23/11/2018

Barres de pa

53,76 €

100

53,76 €

09-jul-2019

Sucs i altres

16,88 €

100

16,88 €

20/10/2018

Factura mòbil

45,73 €

100

45,73 €

01/05/2019

Factura mòbil

47,01 €

100

47,01 €

01/06/2019
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Núm.
ordre

Nom del proveïdor

NIF del
proveïdor

Número
factura

Data factura

Descripció de la factura

Import

% imputat Import imputat

Data
pagament

16

Gestoria OCT

B62186358

764

15/10/2018

Quota gestió laboral+Contracte

128,26 €

100

128,26 €

17/10/2018

17

Gestoria NOV

B62186358

837

19/11/2018

Quota gestió laboral

48,40 €

100

48,40 €

20/11/2018

18

Gestoria DIC

B62186358

907

17/12/2018

Quota gestió laboral

48,40 €

100

48,40 €

19/12/2018

19

Gestoria ENE

B62186358

50

17/01/2019

Quota gestió laboral

48,40 €

100

48,40 €

21/01/2019

20

Gestoria FEB

B62186358

127

20/02/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

22/02/2019

21

Gestoria MAR

B62186358

194

19/03/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

21/03/2019

22

Gestoria ABR

B62186358

270

16/04/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

18/04/2019

23

Gestoria MAY

B62186358

348

22/05/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

27/05/2019

24

Gestoria JUN

B62186358

419

19/06/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

21/06/2019

25

Gestoria JUL

B62186358

500

17/07/2019

Quota gestió laboral

50,82 €

100

50,82 €

19/07/2019

Subtotal justificat

1.827,27 €

9.6 Relació de despeses de personal
Núm.
ordre

Tipus de
document

1)

Nòmina OCT

2)

Nòmina NOV

3)

Nòmina DIC

4)

Nòmina ENE

5)

Nòmina FEB

6)

Nòmina MAR

Període
nòmina per
perceptor
01/10/18-31/10/
18
01/11/18-30/11/
18
01/12/18-31/12/
18
01/01/19-31/01/
19
01/02/19-28/02/
19
01/03/19-31/03/
19

NIF del
preceptor

Nom i cognoms del preceptor

Categoria professional

Import

% imputat

Import imputat

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €
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Núm.
ordre

Tipus de
document

7)

Nòmina ABR

8)

Nòmina MAY

9)

Nòmina JUN

10

Període
nòmina per
perceptor
01/04/19-30/04/
19
01/05/19-31/05/
19
01/06/19-21/06/
19

NIF del
preceptor

Nom i cognoms del preceptor

Categoria professional

Import

% imputat

Import imputat

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

575,34 €

100

575,34 €

46378207H

MARIA JOSE CASCALES GAÑAN

INTEGRADORA

994,35 €

100

994,35 €

IRPF 4T

37,68 €

100

37,68 €

11

IRPF 1T

37,68 €

100

37,68 €

12

IRPF 2T

46,58 €

100

46,58 €

13

RLC OCT

244,96 €

100

244,96 €

14

RLC NOV

244,96 €

100

244,96 €

15

RLC DIC

244,96 €

100

244,96 €

16

RLC ENE

244,96 €

100

244,96 €

17

RLC FEB

244,96 €

100

244,96 €

18

RLC MAR

244,96 €

100

244,96 €

19

RLC ABR

244,96 €

100

244,96 €

20

RLC MAY

244,96 €

100

244,96 €

21

RLC JUN

171,48 €

100

171,48 €

22

RLC JUL

177,19 €

100

177,19 €

Subtotal justificat

Total import justificat

8.027,36 €

9.854,63 €
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10. VALORACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE L'ENTITAT
Criteris de Qualitat
Analitza i valora la qualitat de les actuacions realitzades i el grau d'ajustament a les previsions:
Indicadors

Valoració
1

2

3

S'han complert els terminis d'execució?

4

5

✔

S'han fet les actuacions previstes?

✔

S'ha mantingut la qualitat del programa segons les previsions del projecte?

✔

S'ha arribat a les persones destinatàries previstes?

✔

Criteris d'impacte social
Analitza i valora els resultats del projecte en temes d'impacte i utilitat social
Valoració
S'han assolit els resultats previstos? Quina valoració feu dels resultats obtinguts?
Estem contents amb els resultats del projecte degut a que hi ha hagut una assistència alta i, a més, constant. La part
que hem de millorar és el fet que hi va haver 3 joves que es van donar de baixa, ja que amb això complíem els
objectius previstos a la sol·licitud.

Quin és l'impacte en la població beneficiària del programa o la projecció de la ciutat? Explica com el projecte ha
beneficiat a les persones que han participar.
Una de les millores en aquests joves ha sigut el fet de disminuir l'absentisme escolar. Com hem mencionat amb la sol·lic

Si s'ha treballat en terme d'inclusió social, perspectiva de gènere i d'accessibilitat universal, quins han estat els resultats
obtinguts?
Com a tal, no s'ha treballat específicament en aquests termes, però sí d'una manera més transversal (no només les
noies freguen els plats, també els nois,...)
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