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23,10 € 

40,75 € 

44,00 € 

96,75 € 

0,00 € 



 
 

 
 

DIFU

CAB

ING

Subv

Subv

Subv

INAE

Recu

Quo

Fest

Quo

BAL

 

USIÓ APCC 

Act

Dis

Pre

Pro

Arx

BARETS GRE

RESSOS 

venció  

venció ICUB

venció osic 

EM 

ursos propi

tes socis 

tival Grec 

tes d'inscrip

LANÇ   

 

tualització w

sseny i impr

emi de circ 

otocol i man

xiu digital 

EC 

B 

 

s 

pció cursos 

 

web i newsle

ressió mate

nteniment d

 

[63] 

etter 

rial activitat

de base de d

ts 

dades 

 

9.200,00 

1.000,00 

4.000,00 

1.000,00 

1.200,00 

2.000,00 

0,00 

100.785,0

11.000,00 

50.000,00 

6.000,00 

26.000,00 

0,00 

7.785,00 

 € 4.41

 € 1.90

 € 1.50

 € 1.00

 € 

 € 

0 € 16.46

00 
€ 

112.

 € 9.00

 € 50.32

 € 2.93

 € 29.74

 € 15.81

 € 4.45

0 6.11

17,60 € 

08,30 € 

09,30 € 

00,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

61,20 € 

.269,66 
€ 

00,00 € 

24,83 € 

36,40 € 

40,00 € 

14,05 € 

54,38 € 

11,15 € 


