Ajuntament de L’Hospitalet

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2021
1.- DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE SUBVENCIONAT
Nom del projecte
Data d’inici
Data finalització

22 0105 - Justificació de subvenció

ALTRES SUBVENCIONS ATORGADES PEL PROJECTE
(Adjuntar còpia de la resolució de concessió, si aquesta no ha estat presentada a l’Ajuntament de L’Hospitalet amb anterioritat)
IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

IMPORT

ÒRGAN CONCEDENT

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).

Pàgina 1 de 7

Ajuntament de L’Hospitalet
2.- ACTIVITATS REALITZADES
Descripció de l’activitat

Data d’inici

Data final

Lloc

Núm.
assistents

Difusió
(heu d’aportar una còpia)
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES
CORREU ELECTRÓNIC
WEB
CARTELLS
FULLETONS
ALTRES

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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3.- RECURSOS UTILITZATS EN LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE
RECURSOS HUMANS
Propis de l’entitat

Aliens a l’entitat

INFRAESTRUCTURES (Locals, equips tècnics...)
Pròpies de l’entitat

Alienes a l’entitat

MATERIALS UTILITZATS

ALTRES

4.- NÚMERO DE BENEFICIARIS DE L’ACTIVITAT
SOCIS DE L’ENTITAT:
AMICS DE L’ENTITAT:
ACTIVITAT OBERTA AL BARRI:
ACTIVITAT DE CIUTAT:
ALTRES:

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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5.- VALORACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE

(Valoració dels resultats obtinguts en relació als objectius del projecte, grau de satisfacció dels destinataris, indicadors emprats per fer aquesta valoració, dificultats que poden haver sorgit durant la seva execució…)

5.1. Valoració dels resultats obtinguts en relació als objectius del projecte

5.2. Indicadors emprats per fer aquesta valoració

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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5.3. Grau de satisfacció dels destinataris
Molt satisfet

Satisfet

Poc satisfet

Insatisfet

5.4. Dificultats que han sorgit durant l’execució del projecte

5.5. Altres

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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6.- JUSTIFICACIONS PARCIALS

En el cas de justificació parcial, indiqueu els motius pels quals no s’ha executat la totalitat del projecte.

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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Signatura de la persona física o del/de la representant legal de la
persona jurídica

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades
de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir la finalitat del tractament. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).
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