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1 Introducció
El Consell d'Associacions de Barcelona és la plataforma associativa de la ciutat que
representa 26 federacions que agrupen més de 1600 associacions de la ciutat i treballa
per la representació de les associacions, la defensa dels seus interessos i per posar en
valor l'associacionisme en la ciutat.
A març de 2014 les entitats membres del CAB són: Associació de Donants de Sang,
Consell de Joventut de Barcelona – CJB, Coordinadora d'Entitats d'Horta,
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, ECAS- Associació d’Entitats Catalana d'Acció
Social, Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya – FAPAC, Fedelatina,
Federació Catalana de Drogodependències – FCD, Federació Catalana de la Unió de
Jubilats i Pensionistes, Federació Catalana de Voluntariat Social – FCVS, Federació
d'Ateneus de Catalunya – FAC, Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran –
FOCAGG, Federació ECOM, Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales
en Catalunya, Martikoor, Moviment Laic i Progressista – MLP, Pla Integral del Casc
Antic – PICA, Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta, SOS Racisme,
Taula de Comunicació, Taula d’Entitats de Sarrià, Unió d'Entitats de La Marina, Vern Coordinadora d'Entitats de La Verneda, Voluntaris 2000, Xarx@ntoni. En conveni amb
Coordinadors Catalana de Fundacions Federació Catalana d'ONGD, Ens de
l’Associacionisme Cultural i Xarxa d'Economia Solidària.

2 Els objectius estratègics
El Pla Estratègic 2012 – 2016 “Associar-se és poder”1 ens defineix les prioritats
de futur que ens han ajudat a definir el present pla de treball. Fem una proposta que
intenta donar resposta als diferents eixos estratègics definits conjuntament.
Al llarg d’aquests darrers anys hem enfortit el nostre rol estratègic d’interllocució,
tant amb el propi sector com amb l’administració, malgrat tot, i per mantenir aquest
nivell cal fer un esforç per enfortir el propi CAB, que seran:
•

Proximitat amb les associacions i sobretot amb el territori. Hem d'esdevenir la
federació sectorial de les coordinadores d'entitats de barris i
districtes. En concret aquest curs volem:
o Ser presents en tots els moments importants de les associacions
membres del CAB (Assemblees, actes,...)
o Mantenir la roda de reunions amb les juntes de les entitats membres

1

Podeu consultar el Pla Estratègic 2012 – 2016 “Associar-se és poder” en aquest enllaç:
http://www.cab.cat/download/docs_noticies/PlaEstrategic_CAB_121210.pdf
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•

Esdevenir un referent en la defensa de l'associacionisme i dels seus valors
amb l'impuls de les propostes del 2n Congrés i la seva concreció en el
Pla de Suport a les Associacions.
o Per això impulsem el projecte de seguiment de les propostes del 2n
Congrés
de
les
Associacions
de
Barcelona
amb
el
#congrespermanent.
o Per això impulsem el Panoràmic de les Associacions de Barcelona
o Defensar les propostes en el Pla de Suport a les Associacions de
Barcelona.
o Ser presents en el Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat i fer
seguiment del Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat.
o Aprofitar la Capitalitat Europea del Voluntariat 2014 des de la
perspectiva associativa.

•

Continuar sent l'actor estratègic en el futur de Torre Jussana. Les
entitats federades al CAB i la resta d’associacions i altres organitzacions no
lucratives participaran molt més d’aquests serveis. Torre Jussana serà percebut
com a projecte necessari per al sector associatiu de la ciutat, l'àrea
metropolitana i del país.
o Trobada d’associacions específica per revisar e projecte de Torre
Jussana
o Reunions amb les federacions del CAB per oferir els serveis de Torre
Jussana i donar resposta a les necessitats de les associacions

•

Potenciarem els valors de la proximitat, la confiança i la transparència. Per això
volem prioritzar la qualitat democràtica tot avançant en l’impuls del Codi Ètic
de les Associacions de Barcelona incidint en els òrgans de govern.

3 #congrespermanent
És l’àrea que ens permet fer seguiment de les polítiques de foment de l’associacionisme
i ens ha de possibilitar posicionar al CAB com a referent en la seva promoció,
representació i interllocució davant d’altres. El congrés permanent ens permet
prioritzar i definir a quins espais participem i que proposem.
L'Observatori del Congrés Permanent, es una eina ase de dades, constantment
actualitzada, que permet vincular les propostes elaborades per les associacions en el
marc del 2n Congrés de les Associacions de Barcelona amb diferents documents de
referència per la definició de les polítiques públiques de suport a l'associacionisme.
A partir d’aquest elaborarem les prioritats polítiques amb l’Informe del Congrés
Permanent.
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En aquest sentit, mantenim la coordinació d’espais de participació per garantir
l’aplicació de les propostes del 2n congrés.
•

Secretaria associativa del CMAB i Secretaria associativa del Consell de
Ciutat. En aquest sentit continuarem liderant la secretaria associativa del Consell
de Ciutat i del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona. Des d'aquests espais
també coordinarem el seguiment al Pla Director de Participació Ciutadana. Tot i
que els nostres esforços es centraran en la negociació del Pla de Suport a les
Associacions. Continuarem amb la nostra participació en l'Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva.

•

Establim tres grups de treball amb els respectius responsables polítics i amb el
suport de l'equip tècnic. Es tracta d'un referent polític per cada eix que dinamitzarà
la participació de les entitats membres del CAB: GT Reconeixement, GT
Finançament, GT Espai.

3.1 Reconeixement
Fruit de la feina del Grup de Treball durant el curs passat centrem les prioritats de
Reconeixement en quatre eixos:
1. Qualitat Associativa. Cal potenciar la qualitat associativa donant eines a les
associacions per el seu creixement i enfortiment. Per això prioritzem:
a. Assessorament i acompanyament de TJ. Cal potenciar aquest
servei que ofereix Torre Jussana des del propi CAB donant suport des
dels assessoraments a aquelles federacions que ho necessitin.
b. Aprofitar els recursos de les pròpies entitats membres i dissenyar un
projecte que permeti compartir coneixements i capacitats entre les
organitzacions membres del CAB (Projecte sinergiesbcn)
c. Adhesió al Codi Ètic de les Associacions. Aquest curs prioritzarem
l’adhesió al Codi Ètic per part de les federacions del CAB com quelcom
estratègic i com recull el Reglament de Regim Intern.
2. Incidència política.
a. El CAB participa en l’elaboració del Pla de Suport a
l’Associacionisme a través del CMAB i vetllarà per que aquest sigui
fidel a les demandes del sector.
b. Mantenim l’acord amb la FAVB i l’IGOP de fer una formació
específica dirigida a les juntes directives de les associacions
sobre participació i incidència política.
3. Comunicació.
a. Incidir en reforçar la comunicació associativa, mitjançant campanyes per
donar a conèixer l'associacionisme, establint acords de collaboració
amb diferents mitjans de comunicació escrita i audiovisual.
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b. Des de TJ s'està oferint assessorament i formació per a la
implementació de plans de comunicació, i la utilització de les TIC, però
no disposem de suficient informació sobre la seva implementació.
c. Ampliem el catàleg de serveis del CAB, en acord amb Fundació
Iwith.org oferint assessorament gratuït per entitats en matèria de ús
d’internet.
4. Coneixement
a. Generar coneixement sobre la realitat del sector tot elaborant un
Panoràmic de les Associacions de Barcelona.
b. Participar al XX Fòrum Primavera de les Associacions 2014
“L’Associacionisme és Capital”. Aquest es farà amb la OILDP i en el
marc de la Capitalitat Europea del Voluntariat 2014, oferirà un
programa de visites presencials d’experiències (espais, projectes,
serveis) en les que el treball conjunt entre les associacions i
l’administració local sigui rellevant. S’oferiran diverses rutes (màxim 20),
en les quals es podran visitar entre 3 i 5 espais (en cada espai s’hi poden
presentar 1 o més projectes), en grups d’entre 10 i 30 persones.
•

Impulsant la Xarxa de Coneixement Associatiu. Es tracta d’una Xarxa
d’àmbit català que pretén elaborar una formació transversal i de caracter
universitària adreçat a les juntes directives. Actualment la xarxa està constituïda
per Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC),
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Federació Catalana del Voluntariat Social, Ens de
l’Associacionisme Cultural Català (ENS), Federació d’Ateneus de Catalunya
(FAC), Federació de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC), Moviment Laic i
Progressista (MLP), Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària (XEASC).
La xarxa ha demanat al CAB, com a plataforma associativa més transversal:
o Fer les tasques de secretaria tècnica
o Dissenyar, conjuntament amb Torre Jussana i amb les universitats un
curs adreçat a les juntes directives.

3.2 Finançament
Mantenim la prioritat del 2n Congrés de “Revisar i adequar les subvencions, els concursos i
les concertacions a la realitat associativa”. Per això seguirem participant en el grup de
treball de finançament del CMAB incidint en la convocatòria anual de subvencions. En
aquest sentit seguirem elaborant “l’Anàlisi de la convocatòria de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona 2014” amb l’objectiu de fer un seguiment exhaustiu de la
convocatòria municipal i establir propostes de millora contínues.
Finalment, a partir de les proposta “d’enfortir els serveis bancaris destinats al món
associatiu” seguirem aprofundint en les nostres aliances amb COOP 57, FIARE i la
Xarxa d’Economia Solidària.
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3.3 Espais i equipaments
En relació a l'ús de l'espai públic el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona s'instava a
treballar per convertir l'espai públic en un espai relacional i de pertinença a la
comunitat. De les propostes prioritzem:
•
•

Implicar a les associacions en la presa de decisions dels dissenys, els seus usos i
els projectes urbanístics.
Simplificar la normativa per facilitar la utilització de l'espai públic

En relació al primer objectiu, participarem en la Taula de Valoració del Pla de
Locals. Per això, i per representar millor a les entitats, caldrà conèixer de forma
sistemàtica les necessitats d’espais de les entitats del CAB.
Finalment continuarem la nostra participació en la Plataforma de Gestió
Ciutadana defensant el model de gestió cívica.

4 Panoràmic associatiu de la ciutat de Barcelona
El Panoràmic vol esdevenir un Estudi periòdic sobre l’associacionisme a Barcelona.
Aquest projecte s’ha elaborat conjuntament amb l’Observatori del Terces Sector. Es
tracta d’un projecte innovador de recollida periòdica d’informació sobre l’estat de les
associacions que permetrà disposar de dades periòdiques sobre la seva situació i
evolució, posant aquestes dades al servei de les organitzacions i les administracions.
1. CONEIXEMENT: Recollir dades sistemàticament sobre la situació actual i
evolució de les associacions.
• Identificar i quantificar l’estructura organitzativa de les associacions
• Disposar de sèries de dades històriques sobre les associacions
• Mostrar les noves tendències
• Determinar elements rellevants per orientar i adequar el futur
2. EMPODERAMENT DE LES ENTITATS: Fomentar la participació del
teixit associatiu de la ciutat de Barcelona en la recerca, coresponsabilitzant-les
de la qualitat de la informació recollida, els anàlisis i la utilitat
• Un primer objectiu és oferir a totes les associacions de la ciutat de Barcelona
(100% de l’univers) la possibilitat de participar en la recerca, per la qual cosa es
farà un procés participatiu i accions de comunicació, garantint la presència del
Panoràmic a la vida associativa de la ciutat.
• Les organitzacions de segon nivell o superior tenen una relació contínua i
propera amb les organitzacions que formen part. Son actors claus per la
recollida d’informació i, per això, la seva implicació és essencial per garantir el
bon desenvolupament del treball de camp. La participació del CAB en el
projecte garanteix la participació de les principals entitats de segon nivell de
Barcelona.
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•

El treball coordinat i el repartiment de tasques i funcions amb les organitzacions del
territori seran factors rellevants per l’èxit de la recollida de dades.

3. UTILITAT: Oferir dades fiables sobre l’associacionisme als tots els
agents socials.
• Al sector públic, per poder desenvolupar polítiques
• A les pròpies associacions, per afavorir la reflexió i la millora organitzativa
• Al món acadèmic, per a fomentar la recerca sobre l’associacionisme
• Als mitjans de comunicació, per facilitar l’apropament d’aquests a la realitat
associativa
• A la societat en general, sobre la rellevància i l’impacte del teixit associatiu

5 Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
La Comissió de Seguiment es trobarà un mínim de 4 vegades aquest curs (març, juny,
setembre i novembre). En aquest moments s’ha ampliat la seva periodicitat i s’han
establert espais de trobada dedicats únicament al debat intern per consolidar el
projecte. Les accions previstes aquest curs:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Presentació informe anual 2013 del Codi Ètic. Juny 2014
Tancament treball de seguiment d’indicadors i autodiagnosi a nivell intern i
presentació proposta en la jornada anual del juny amb les entitats membres.
Àmbits: Fitxa tècnica (recull d’indicadors numèrics), El govern de l’associació,
Les persones, Informació i transparència.
Creació i recerca de finançament per l’obtenció d’un aplicatiu informàtic per fer
el seguiment triennal de l’autodiagnosi de les entitats.
Treball amb diferents entitats associatives de referència per constituir un futura
taula de treball del Codi ètic de les Associacions de Catalunya. La convocatòria
inicial serà a Federació Catalana d’ONG (Desenvolupament, Dret Humans i
Pau), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Obrador del 3r Sector
Ambiental, Ens de l’Associacionisme Cultural, Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Treball seguiment procés amb Participació i Associacionisme de l’Ajuntament
de Barcelona i diferents departaments de la Generalitat (Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Justícia, Programa d’Innovació i
Qualitat Democràtica, Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural, Territori i sostenibilitat,...
Fomentar el coneixement del Codi ètic entre les entitats adherides i les
diverses plataformes i espais de difusió de l’activitat associativa.
Potenciar les entitats adherides al Codi ètic, a través de la pàgina web i les
xarxes socials: Fitxa entitat, difusió d’activitats d’interès general.
Organització i classificació arxiu físic de l’Oficina del Codi ètic.
Sollicitar l’alta al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades (AEPD) i aplicar totes les seves derivades en les entitats adherides al
Codi ètic.
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6

Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions

L’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) aposten
per l’enfortiment de la ciutadania organitzada des del model de la cogestió i dels
serveis que presta Torre Jussana. Uns serveis personalitzats i propers a les
associacions i les persones de Barcelona que treballen per l’ interès general, que
compten i busquen la implicació de les associacions en la participació d’accions i la
millora de la qualitat de vida de les persones. Aquesta collaboració ens permet fer una
oferta centrada en:
•

•

•

•

•

La generació de coneixement: El treball amb les associacions, amb els diferents
serveis municipals i les persones que les configuren, ens aporta coneixement
del seu funcionament i de les seves necessitats, les quals compartim i retornem
al propi moviment associatiu, tècnics municipals i a d’altres agents, a la vegada
que ens serveix per orientar l’oferta de serveis i recursos.
El model d’actuació: En base al coneixement i model de gestió associatiu
disposem d’un marc de treball propi sota el qual es dissenyen i es presenten els
diferents serveis que oferim des de la globalitat i la transversalitat. Una eina
adaptable a la singularitat i la realitat de cada associació.
La coordinació associativa: La cogestió de Torre Jussana suposa per les
federacions, coordinadores i plataformes associatives de la ciutat, a través del
CAB i dels diferents serveis municipals, a través de l’Ajuntament, un espai de
trobada on compartir experiències i coneixement. Aquesta relació facilita una
oferta de serveis i formacions especifiques que donen resposta a les demandes
organitzatives i territorials que acaben incidint en els barri i districtes.
La participació ciutadana: L’interès comú i el servei a la comunitat també és una
motivació que podem exercir individualment. Per aquest motiu també ens
adrecem als ciutadans inscrits en el Registre Ciutadà i que vulguin formar part
dels Consells de Ciutat o de les Comissions de Seguiment dels Consells de
Barri, òrgans consultius i de participació de l'Ajuntament.
El model d’actuació de Torre Jussana – Centre de serveis a les associacions ens
permet

Aquesta oferta la fem a partir d’un marc teòric, que desenvolupa una eina que
anomenem “les claus del bon funcionament”. Aquesta presenta 4 àmbits (intenció,
participació, acció i gestió) que aborden de manera integral aquells aspectes que tota
associació necessita per a esdevenir sostenible en els aspectes socials, medi ambientals,
econòmics i de bon govern.
Per aquest curs plantegem un nou model que ja no està centrat en les àrees, sinó en
els serveis que oferim amb els següents reptes:
•

Informació i acollida: punt d’atenció i informació a l’usuari; informació de
subvencions i justificacions; gestió de la cessió d'espais, gestió administrativa i
suport intern.
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•
•
•
•
•

Comunicació i publicacions: seguiment de les estratègies del Pla de
comunicació,
edició
i
redacció
de
publicacions
en
diferents
formats, assessoraments en comunicació, promoció serveis Torre Jussana.
Assessorament i acompanyament: entrevistes amb entitats; elaboració de
diagnosis i processos d’intervenció i millora; realització d’assessoraments
especialitzats i acompanyaments.
Formació: realitzar una oferta formativa reconeguda i adaptada a les
necessitats de les associacions (presencial, on-line), realització de formacions en
els barris i districtes), vetllar per la formació interna.
Estudis i projectes: organització Fòrum Primavera de les Associacions,
realització d’estudis i recerques, Desenvolupament CRM, dinamització Fons
Documental.
Suport a plans municipals i associatius: seguiment de propostes del 2n
Congrés de les Associacions, Pla de suport a les associacions, coordinació grup
de treball voluntariat, bones pràctiques i experiències.

Acompanyament i
Assessoraments

Estudis i
projectes

Formació

Suport plans
associatius i
municipals

Informació i
acollia

Comunicació i
publicacions

Finalment, des del CAB, per fer seguiment d’aquest nou enfoc i facilitar el debat
associatiu entorn el projecte de Torre Jussana convocarem una Trobada
d’Associacions específica.

10

7 Gestió interna
En aquesta àrea recollim tots els temes de comunicació, administració i participació
interna. Volem impulsar, en primer lloc la oferta específica de serveis per les entitats
del CAB. En aquest sentit, aquest any ampliem el nostre catàleg de serveis a:
•

Servei d’assegurances. Tenim un acord amb Arç Serveis Integrals d’Assegurances.
Aquest acord és una manera de treballar en xarxa entre dos collectius que compartim els
principis de l’Economia Social i Solidària. L’aliança ens permet gestionar les pòlisses
contractades amb criteris collectius, per la qual cosa podem oferir preus cooperatius i una
gestió d’acord amb els nostres valors. Podem oferir un servei de diagnosi i optimització per a
renovacions i noves contractacions d'Assegurances per a associacions membres del CAB i
també per als membres de les juntes d'aquestes.

•

Servei de prevenció de riscos laborals. Mantenim un acord amb SEPRA,
Servei de Prevenció integral SCCL, que ens permet la implantació i/o assessorament
en matèria de Prevenció per a les entitats associades a CAB i l'enfortiment de la
xarxa de relacions dins l'economia social i solidària. Així podem oferir una primera
auditoria a les nostres entitats, així com un preu molt ajustat.

•

Servei suport en ús d’eines 2.0. Mantenim un acord amb la Fundació iWith.org
que ens permet oferir beques d’assessorament sobre les oportunitats que ofereix
Internet per a projectes no lucratius a les entitats de CAB. Les beques es demanaran
mitjançant formulari Web i seran aprovades pel comitè de beques d’iWith.org.

•

Servei d’assessoria jurídica. Mantenim un acord de collaboració amb la
Thomson Reuters Foundation que ens permet facilitar el servei Trustlaw
Connect a les entitats membres del CAB. Aquest consisteix en facilitar la
connexió amb els millors estudis jurídics.

D’altra banda continuarem la feina de millora dels mecanismes de gestió interna:
•

Aplicarem el CRM en la gestió diària de l’organització.

•

Després de fer el Balanç Social 2012, ens adherirem al Balanç Social 2013.

•

Seguirem treballant en la regulació del marc de relacions laborals.

Finalment, vetllarem per els espais de participació institucional del CAB i la posada en
marxa d’accions definides en el pla estratègic, i que no queden concretades en la resta
del pla de treball. En aquest sentit volem destacar tres accions:
•

Seguiment a les entitats membres, fent visites institucionals, participant a les
Assemblees o activitats significatives i establint nous mecanismes de relació.

•

Seguir treballar per l’extensió, la creació de noves coordinadores i la
incorporació de noves entitats.
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EIX B
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8 Cronograma

Panòramic associatiu ciutat de Barcelona
Actualització de la base de dades de l'Observatori del congrés
Elaboració un Informe del Congrés Permanent 2014
Secretaria associativa del CMAB i Secretaria associativa del Consell de Ciutat.
Negociació Pla de Suport a les Associacions
Participació Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Participació al CMAB
Participació al Consell de Ciutat
Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat/ Pla Nacional Associacionisme i Voluntariat
XX Fòrum: L’associacionisme és capital. Impuls experiències
Xarxa de Coneixement Associatiu
Adhesió de les federacions del CAB al Codi Ètic
Definició de projecte "sinergiesbcn"
Formació FAVB-IGOP (2n semestre)
Definir acords mitjans de comunicació: BTV, locals impuls associacionisme
Participació al Grup de Treball de Finançament del CMAB
Elaboració de “Anàlisi de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2014”
Participació a COOP 57
Participació a FIARE
Participació a la XES
Conèixer les necessitats de locals de les entitats CAB
Participació a la taula de valoració del Pla de Locals
Participació a la Plataforma de Gestió cívica
Jornada presentació informe anual 2013.(juny)
Formacions adreçades a les entitats
Aplicatiu informàtic: indicadors i autodiagnosi
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Alta Registre General de dades
Organització i classificació arxiu
Manteniment de les eines de comunicació i gestió actuals
Establir acords institucionals
Taula de treball del Codi ètic de les Associacions de Catalunya.
Tancament base d’indicadors pel seguiment (memòries, accions de transparència, bon govern, ...)
Estudiar noves vies finançament per garantir l’estabilitat del projecte
Trobada d'entitats monogràfica TJ (octubre)
Definició del Pla de Comunicació
Implementació el Pla de Comunicació
Elaborar catàleg serveis per entitats CAB
Servei assegurances
Servei suport eines 2.0
Servei assessoria jurídica
Servei de prevenció de riscos laborals SEPRA
Aplicar CRM
Definir Carta Relacions Laborals
Balanç Social de la XES 2013
Gestió comptable (control de tresoreria, pagaments, contaplus)
Seguiment de gestió laboral i fiscal
Dinamització Assemblea
Dinamització Junta directiva
Dinamització Trobades d'Associacions
Dinamització grups de treball
Revisió del Pla Estratègic en funció del Marc d'Intervenció TJ (Elaboració Pla de Participació,...)
Vetllar enfortiment de la junta directiva
Seguiment d'entitats membres
Extensió CAB: recerca de nous finançaments
Extensió CAB: creació noves coordinadores i incorporació noves entitats
Eix A: Millorar les capacitats del CAB
Eix B: Creixement sostenible de l'organització.
Eix C: Defensa i enfortiment de l'associacionisme
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Les dates principals a recordar són:

•

8, 9, 10 Fòrum Primavera de les Associacions

•

Trobades d’entitats CAB:
o 12 juny 2014: Congrés Permanent
o 2 octubre 2014: Seguiment Torre Jussana
o 18 desembre 2014: Congrés Permanent

•

12 de març 2015 AGO CAB
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9 Pressupost 2014
Pressupost CAB 2014
Despeses

2014
Personal

Equip tècnic
Gestió i Infraestructura

2014 TJ

241.920,01 €

203.952,00 €

37.968,00 €

241.920,01 €

203.952,00 €

37.968,00 €

56.112,00 €

Subministraments

2014 CAB

14.170,00 €

41.942,00 €

800,00 €

800,00 €

- €

Assegurances

1.238,00 €

570,00 €

668,00 €

Lloguer local

600,00 €

600,00 €

Material Oficina

420,00 €

420,00 €

Correus

500,00 €

500,00 €

Contractació de serveis

48.300,00 €

11.800,00 €

36.500,00 €

Gestoria

7.800,00 €

7.800,00 €

- €

Auditoria

2.800,00 €

2.800,00 €

- €

Gestió prevenció riscos laborals

1.200,00 €

1.200,00 €

- €

Comunicació (divulgació i difusió)

2.000,00 €

2.000,00 €

CRM

1.200,00 €

1.200,00 €

Panoràmic Associacions de Barcelona

33.300,00 €

33.300,00 €

Altres (formació, representacions,...)

2.200,00 €

Despeses Bancàries

1.600,00 €

1.600,00 €

454,00 €

454,00 €

Amortització Equips Informàtics
Dotació incobrables

Total
Ingressos
Convenis

298.032,0 €

8.000,00 €
258.232,00 €
40.110,00 €

Conveni Ajuntament Cogestió TJ

218.122,00 €

Acció Cívica i Ciutadana - Generalitat
Subvencions privades
Prestació Serveis
Donacions i Altres Ingressos
Ingressos financers
Total

218.122,00 €
TJ

Conveni Ajuntament CAB

Subvencions públiques

1.200,00 €

0,00 €

2014
Quotes entitats

1.000,00 €

79.910,00 €
CAB
8.000,00 €

218.122,00 €

40.110,00 €
40.110,00 €

218.122,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

- €
300,00 €

300,00 €

- €

- €

298.032,0 €

218.122,00 €

79.910,00 €
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