ASSOCIACIÓ MARESMON

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, l’Associació Maresmon posa a disposició de totes les persones
interessades en el funcionament de l’entitat, les dades rellevants pel què fa a l’òrgan de
govern, comissions de treball i adjudicacions econòmiques.

Segons la GUIA DE TRANSPARÈNCIA PER LES ASSOCIACIONS I FUNDACIONS PERCEPTORES
D’AJUTS PÚBLICS publicada pel Comissionat de Transparència i Accés a l’Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, passem a detallar cada punt en funció de la trajectòria i
volum econòmic que ens afecta.

5. Publicitat activa: àmbits d’informació subjecta a transparència.
5.1 Informació institucional i organitzativa

Dades fiscals
Associació Maresmon
Carrer Cal Xic, 28, Manlleu 08560
NIF: G65089179

Composició de la Junta Directiva
Presidenta: Maria Codinach Fàbrega
Secretària: Olga Collell Carrillo
Tresorera: Gemma Balades Roma
Vocal: Teresa Llimós Rosell
Vocal: Aurora Colom Coma

Comissions de treball
Projecte Forja
Professional en l’àmbit de la Integració Social, Treball Social, Sanaa Boujdadi

Projecte Grup Dilluns
Coordinació: Voluntàries, Anna Llobet, Pilar Parera, Mercè Pla, Pilar Serra, Teresa Llimós.

Projecte Totdraps
Coordinació: Voluntària, Maria Codinach. Professional de la psicologia, Teresa Llimós

Projecte Entrellana
Coordinació: Voluntària, Olga Collell. Professional artesana, Aurora Colom

Administració i gestió
Coordinació: Professional administrativa, Aurora Colom

Les activitats queden reflectides en la memòria anual que disposa l’associació en l’apartat
Memòries de la pàgina web.

L’associació està inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el Número
40445 amb data 26 d’abril de 2009.
També disposa d’una còpia dels estatuts vigents per poder ser consultats en qualsevols
moment per persones vinculades o no a l’entitat: voluntaris/es, professionals, etc.

5.2 Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
L’associació ha rebut subvencions l’any 2018 per valor de 5.057,19€ dels quals:

Diputació de Barcelona: 1.357,19€
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Mitjançant l’aprovació de subvenció atorgada pel desenvolupament de projectes d’inclusió i
participació ciutadana.

Ajuntament de Manlleu: 3.700,00€
Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu
Mitjançant un conveni anual prorrogable de col·laboració per a l’execució de projectes
d’acollida i integració a col·lectius desfavorits o vulnerables, repartits com segueix:
-

2.000,00€ per a programes d’acollida i formació a persones immigrades
1.700,00€ per a despeses de formació i inserció laboral

En nom de l’associació Maresmon i de les persones que formen la Junta Directiva, declaren
que són certes les dades que es detallen en l’informe de transparència, que es troben en el
nostre poder els convenis i expedients que certifiquen la fidelitat de la informació i que disposa
de tota la documentació que fa referència a l’estat de l’entitat, altes censals, actes, balanços
econòmics i qualsevol altre document que faci referència al trànsit habitual de l’associació.

Manlleu, desembre de 2018

