
A. MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA

MEMÒRIA DEL PROJECTE

1. Dades bàsiques del projecte

Municipi:

Programa Feminista (PRF)

Programa d'inversions (PRI)

Nom del projecte:

Data i òrgan d'aprovació municipal:

Data d'inici del projecte:

Data de finalització del projecte:

Departament municipal o organització que gestiona el projecte:

Adreça:

Responsable del projecte i càrrec:

Correu electrònic:

Telèfon:

Programa:



2. Contingut del Projecte

Marc Estratègic: (500 caràcters)

Diagnosi: (1.500 caràcters)



Descripció del projecte: (3.500 caràcters)



Objectius específics: (500 caràcters)

Objectius generals: (500 caràcters)

3. Fases del Projecte

Fase Nom i descripció Calendari



Experiència i capacitat tècnica: (500 caràcters)

4. Recursos humans, tècnics i materials

Descripció: (500 caràcters)

5. Estratègia de comunicació



Ingressos previstos

6. Dades econòmiques del projecte

Concepte Import previst % del total

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Altres ens (Generalitat de Catalunya, Dibutació de Barcelona, AMB)

Recursos propis

Personal propi

Altres

TOTAL INGRESSOS 100%

Despeses previstes

Concepte  

Tipus de 
despesa 
(Directa/
indirecta)

Import previst % del total

TOTAL DESPESES 100%



7. Pagament sol·licitat

Cofinançament, si n'hi ha:

2021

2022

A l'aprovació de la sol·licitud del projecte: 90 % €

A la justificació: 10 % €

Especificar: €

Especificar: €
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