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1. Salutació 

Agraïm en primer lloc al secretariat de Sants que ens acull i els felicitem pels seus 40 

anys de funcionament, de coordinació entre les entitats i de treball en pro del territori. 

Encarem aquesta assemblea amb un futur optimista fruit del treball comú del 2016. Al 

llarg del 2016 hem continuat treballant per assolir els reptes dels segon congrés.  El 

més ambiciós, la gestió de TJ, s’està consolidant. Hem repensant conjuntament el CAB 

i les entitats aquest futur de TJ.  Aquesta reflexió ens ha permès recollir les nostres 

fortaleses i desenvolupar el marc estratègic que ens ajudarà a créixer i enfortir-nos 

com organització i sobre tot endegar la gestió de TJ. Hem realitzat un intens debat en 

el propi CAB, amb les entitats que en formem part, amb les entitats que ens donen 

suport, amb les entitats que participen en diferents projectes sense ser-ne membres, 

amb la universitat i també amb l’equip tècnic, que amb la seva feina del dia a dia ens 

ajuda a arribar més lluny. A punt de tancar el nou projecte, obert a la participació i la 

implicació de qualsevol associació de la ciutat, podem assegurar que aquest projecte 

ens permetrà esdevenir la plataforma associativa de Barcelona amb la màxima 

representativitat i per tant legitimada i amb capacitat d’interlocució dins dels sector 

associatiu.  Mantenint els valors del CAB de proximitat i confiança, de compromís amb 

la transformació social i  democràcia, amb la transparència, la independència, la justícia 

i la sostenibilitat.  

També al llarg del 2016 s’ha consolidat el Panoràmic com una eina per enfortir el 

sector i a les pròpies federacions del CAB. I aquest projecte s’està consolidant també a 

nivell català.  

Hem continuat defensant les associacions i l’associacionisme davant les administracions. 

En el Consell de Ciutat participant en tres grups de treballs:  ordenances fiscals i 

pressupostos (d’aquí es derivarà un treball més aprofundit del tema de les 

subvencions), espai públic i convivència (un tema puntal del segon congrés) del que ben 

aviat en tindrem les conclusions, i el grup de treball de desigualtats a Barcelona.  

Hem posat l’accent en la incidència política en el PAM i el PAD. I en el debat de les 

festes majors i sobre tot en la participació en el nou format de la Mercè. Així com en 

el grup de treball sobre les normes de participació. 

També hem fer sentir la nostra veu al grup motor i en el desenvolupament del 3er 

Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.  I actualment estem participant 

activament en el redactat de la nova llei de Foment de l’Associacionisme.  

Des de la Junta del CAB hem treballat en altres espais, com el grup impulsor de 

Mecenatge, i demanant el registre únic que sembla es realitzarà.  I com no continuant 

insistint en la importància del Codi Ètic de les Associacions. 

Però el que ens ha preocupat sobre tot ha estat la relació entre i per les associacions, 

tant del CAB com les que es volen incorporar. Hem coproduït sessions de treball 
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entre diverses federacions, i  hem visitat i parlat directament amb totes les que ens ha 

estat possible, per conèixer les seves preocupacions, les seves problemàtiques, i les 

sinèrgies que podem establir amb elles i amb les altres federacions i el CAB.  Fruit 

d’aquestes relacions en són les noves incorporacions que avui presentarem.  

Feina desenvolupada al llarg del 2016 tant des de la Junta del CAB com des de les 

pròpies federacions. Ara és imprescindible continuar assolint els nostres compromisos 

comuns, sobre tot pel que fa a la gestió de TJ,  la futura casa de totes les associacions 

de Barcelona. Per això la implicació de les federacions serà imprescindible, i no dubtem 

que entre totes podrem aconseguir tots els objectius marcats per aquest 2017. 

2017 que celebrarem els nostres primers 10 anys. Deu anys de creixement, d’enfortir-

nos, d’anar ampliant la base social, i de participació ciutadana i política. Hem de 

continuar amb aquesta força i ser-hi  tots. Comptem amb tothom, compteu amb la 

junta del CAB! 

 

 

Montserrat Morera Isern 

Presidenta 
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2. Els espais de participació del CAB 

Al llarg del 2016 hem disposat de diferents espais de participació estables de 

l’organització.  

L’Assemblea es va celebrar el passat dilluns 7 de març de 2016 amb la participació de 

24 entitats membres. 

Hem realitzat tres trobades d’associacions: 

 07 de juliol. Vam treballar conjuntament Somiem Torre Jussana. 

 13 d’octubre. Vam fer seguiment de les accions del CAB. 

 16 de desembre. Vam treballar el Pla Estratègic del CAB 2020: Repensem el 

CAB. 

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de 

l'Associació. Aquesta ha estat integrada per:  

 Presidenta des de l'any 2016 (participa a la junta des del 2013): Montserrat 

Morera de la Taula d’Entitats de Sarrià  

 Vicepresidenta des de l'any 2015: Maria José López la Federació Catalana de 

Voluntariat Social.  A partir d’octubre ha estat substituïda per Ramon Nicolau. 

 Administrador des del 2016: Joan Manel Valcárcel Parisi del Secretariat de 

Sants, Hostafrancs i La Bordeta 

 Secretari des del 2016: Oriol Nicolau Batalla del Consell de la Joventut de 

Barcelona 

Vocals: 

 Domènec Domenech vocal des del 2014 en representació d'Entitats Catalanes 

d’Acció Social. A partir de novembre ha estat substituït per Enric Canet. 

 Joan Vives Riba vocal des del 2016 en representació de la Federació 

d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. A partir d’octubre ha estat 

substituït per Joan Arunmí. 

 Alfons Tiñena vocal des del 2016 (participa a la junta des del 2012) de 

la Federació Ateneus de Catalunya 

 Patrícia Amiguet Adell vocal des del 2016 en representació de la Federació 

d’Associacions de Cànnabis de Catalunya 

Les reunions al llarg del 2016 han estat: Junta Directiva Ordinària 12 de gener de 2016, 

Junta Directiva Ordinària 9 de febrer de 2016, Junta Directiva Ordinària 21 de març de 

2016, Junta Directiva Ordinària 11 d’ abril de 2016, Junta Directiva Ordinària 10 de 

maig de 2016, Junta Directiva Ordinària 22 de juny de 2016, Junta Directiva Ordinària 

12 de juliol de 2016, Junta Directiva Ordinària 13 de setembre de 2016, Junta Directiva 

Ordinària 28 de setembre de 2016, Junta Directiva Ordinària 25 d’octubre de 2016, 

https://tauladeentitats.wordpress.com/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.secretariat.cat/
http://www.secretariat.cat/
http://www.cjb.cat/
http://www.cjb.cat/
http://www.acciosocial.org/
http://www.acciosocial.org/
http://www.fatec.cat/
http://www.fatec.cat/
http://www.ateneus.cat/
http://catfac.org/quienes-somos/
http://catfac.org/quienes-somos/
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Junta Directiva Ordinària 15 de novembre de 2016, Junta Directiva Ordinària 28 de 

desembre de 2016. 

La participació al llarg d’aquest any ha estat la següent: 

ENTITATS MEMBRES 
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TAULA ENTITATS SARRIÀ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

FED CAT VOLUNTARIAT SOCIAL 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 12 

CONSELL JOVENTUT BARCELONA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

SECRETARIAT SANTS… 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

ECAS 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

FEDERACIÓ ATENEUS CATALUNYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

FATEC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

CATFAC 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8 

EQUIP  TÈCNIC 1 7 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

 TOTAL 9 13 7 8 7 8 9 8 8 6 8 8 6 8 

  

Finalment hem dinamitzat els següents espais de treball 

 GT Normes de Participació format per les següents entitats: ECOM, 

Coordinadora d’Entitats de Poble Sec, CATFAC, FAPAC, Fedelatina, Federació 

d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa, FAVB, Consell de Dones. 

 GT Pla Estratègic CAB 2020 format per les següents entitats: CJB, ECAS, 

CATFAC. 

 GT Gestió Associativa de TJ: es va posar en marxa a finals d’any amb 

participació de l’equip tècnic. 
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3. Revisió del pla estratègic: “Associar-se és poder” 

Al llarg de l’any hem revisat el Pla Estratègic del CAB “Associar-se és Poder” i hem 

iniciat la reflexió per construir un nou debat sobre el futur del CAB “Repensem el 

CAB”. 

 

Hem realitzat a partir de diferents sessions de treball i amb un qüestionari1 en el marc 

de la darrera edició del Panoràmic 2016 o hi havia un recorregut específic per les 

entitats membres del CAB. D’altra banda aquesta reflexió ens ha permès definir les 

bases del futur pla estratègic que es presentarà al llarg del 2017. 

 

Aquest procés l’hem fet amb el suport tècnic de Hobest2 i en el marc d’un grup de 

treball liderat per les següents entitats: CATFAC, CJB i ECAS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El nou Pla Estratègic es presentarà en el marc de l’Assemblea ordinària del CAB del 

2017, però els eixos consensuats sobre el que estem construint el document són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podeu consultar el qüestionari en el següent enllaç 

https://www.dropbox.com/s/9fe01m2584aho1q/20160729_Enquesta_Versio_Panoramic-CAB.pdf?dl=0 
2 Més información a http://www.hobest.es/ 

https://www.dropbox.com/s/9fe01m2584aho1q/20160729_Enquesta_Versio_Panoramic-CAB.pdf?dl=0
http://www.hobest.es/
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4. Implementació del Pla de Comunicació del CAB 

Aquest any hem implementat el Pla de Comunicació3 del CAB. Les diferents actuacions 

que hem fet són: 

 6 Posicionaments sobre aspectes associatius: 
o Demanda d’un procés participatiu per definir les normes de participació. 

o Suport a la regulació de les associacions cannàbiques. 

o Canvi del model de la mostra d’associacions. 

o Suport a les candidatures per la sindicatura de greuges. 

o Les associacions de Barcelona reclamem un Pla d’Actuació Municipal de 

consens. 

o Les associacions de Barcelona reclamem que es mantingui el consens 

dels grups municipals per impulsar la nova normativa de participació. 

 

 Elaboració de la Memòria Gràfica 2015 

 

 Presència a les xarxes socials: Aquest 
any hem reforçat la presència a les 

xarxes socials amb la producció d’una 

sèrie d’infografies que expliquen la 

situació de l’associacionisme a partir de 

les dades del Panoràmic 2015 a 

Barcelona.4 

 

 Actualització del web: 

o Actualització imatge gràfica 

o Procés d’actualització en 

compliment de la llei de 

transparència 

 

 Aplicació d’eines de treball 
col·laboratiu: En els diferents grups de treball al llarg del curs hem facilitat un 

grup de correu i una carpeta de documentació al núvol per compartir la 

documentació corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Podeu consultar el pla en el següent enllaç 

https://www.dropbox.com/s/nukaxf9nilw6k01/Pla%20de%20Comunicaci%C3%B3%20del%20CAB_Def.do

cx?dl=0 
4 Podeu accedir a les infografies en el següent enllaç 

https://www.dropbox.com/sh/w87yvzgniuyep8x/AAC5k0oLMeBYWzb3E4o8rEOya?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/nukaxf9nilw6k01/Pla%20de%20Comunicaci%C3%B3%20del%20CAB_Def.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nukaxf9nilw6k01/Pla%20de%20Comunicaci%C3%B3%20del%20CAB_Def.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w87yvzgniuyep8x/AAC5k0oLMeBYWzb3E4o8rEOya?dl=0
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5. El Catàleg de serveis del CAB 

Hem ampliat el catàleg de servei amb dues propostes noves que segueixen l’estratègia 
de generar vincles amb l’economia social, a la vegada que facilitem serveis per les 

entitats membres5. 

 Servei de Gestió Laboral i Comptable: Hem arribat a un acord amb la 
cooperativa Coop de Mà per fer ús de la seva eina de gestió amb preus més 

assequibles per les entitats del CAB.  

 Marxandatge ecològic i de comerç just per associacions: Hem arribat a un 

acord amb la cooperativa Promoètic per poder oferir aquests serveis amb criteris 

ecològics i de responsabilitat social a les entitats del CAB. 

 

6. La nostra xarxa de relacions 

 

a. Participació a xarxes de foment associacionisme 

Des del CAB mantenim espais de coordinació i treball amb diferents organitzacions 

per enfortir l’associacionisme i els valors vinculats al mateix. Actualment són aquests, 

però resta a decisió de la junta participar en aquells que impulsin l’associacionisme. 

 

 La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya on 

treballem conjuntament tres temes: El Panoràmic a nivell 

català, la creació del Codi Ètic de les Associacions de 

Catalunya i la incidència i seguiment de la llei de foment de 

l’associacionisme. 

 

 Plataforma de Gestió Ciutadana participem per facilitar l’impuls de la gestió 

associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions. 

 

 COOP 57 i FIARE. Intentant fer present la veu i necessitats de les 

associacions, a banda de fer ús dels serveis de finançament. 

 

 Xarxa d’Economia Solidària (XES) on 

participem dels espais de treball dins d’una 

estratègia de generar sinergies entre 

l’associacionisme i l’economia social. Aquest any 

hem tornat a participar de la  Fira d’Economia 

Solidària 2016. 

 

                                                           
5 Podeu consultar els serveis actuals del CAB a les seves entitats membres en aquest enllaç: 

http://cab.cat/Noticies/serveis-per-les-associacions-membres-del-cab.html 

http://cab.cat/download/docs_noticies/Fullet%C3%B3_CAB_serveiscoopdem%C3%A0.pdf
http://cab.cat/Noticies/marxandatge-ecologic-i-de-comerc-just-per-associacions-amb-promoetic.html
http://cab.cat/Noticies/marxandatge-ecologic-i-de-comerc-just-per-associacions-amb-promoetic.html
http://cab.cat/Noticies/serveis-per-les-associacions-membres-del-cab.html
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 Participació en campanyes i suport a plataformes. Al llarg de l’any hem 

participat  en una sèrie de campanyes i plataformes: 

o Casa Nostra Casa Vostra 

o Fem nostre l’espai de la model 

o Comissió unitària del 28 de juny 

o CIE Mai Més 

o ILP La Rosa Verda 

o Els drets no se suspenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Participació institucional 

 Ajuntament de Barcelona 

o Consell de Ciutat 

Participem de forma activa del Consell de Ciutat assumint la vicepresidència associativa 

i fent tasques de coordinació associativa de les associacions que participen facilitant 

eines i espais de coordinació quan són necessaris. Des d’aquest espai participem en els 

diferents grups de treball: 

 Espai Públic 

 Desigualtats 

 Codi Ètic de bon Govern 
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o Pla Buits 

Hem participat per segon cop a la comissió de valoració del Pla Buits.  

 

o Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva. 

Hem participat a l’Assemblea celebrada el passat 3 de maig al Centre Artesà 

Tradiciunarius i a la Jornada del 10 anys de l’Acord celebrada el passat 27 de setembre 

al CCCB. 

 

 

 

 

 

o Grup Impulsor de les Normes de participació.   

Participem de forma activa, en primer lloc vam ser els que vam exigir un procés 

participatiu en relació a les normes i hem participat activament del grup impulsor, a la 

vegada que hem fet la coordinació associativa de les entitats participants del grup 

impulsor (CAB, FAVB, Coordinadora Entitats Poble Sec, CJB, Federació d’Entitats de 

Clot Camp de l’Arpa, ECOM, Consell Municipal de les Dones). 

 

 Generalitat de Catalunya 

o Grup Motor del 3r. Congrés Català de l'Associacionisme i el 

Voluntariat. 

Hem participat de forma activa en el grup motor del #3CCAV per fer arribar el 

posicionament de les entitats del CAB. En el marc del #3CCAV em treballat en 

coordinació amb La Xac per garantir que el congrés recollia els reptes de 

l’associacionisme.  

 

 

7. Els nostres projectes 
a. Incidència política per la millora de les associacions 

i) Secretaria associativa del Consell de Ciutat 

Des del CAB assumim la secretaria associativa d’aquests dos espais de participació. 

L’objectiu es facilitar la coordinació associativa, per tant posem al servei de les entitats 

eines pel treball col·laboratiu i el suport tècnic per preparar les convocatòries i la 

dinamització de les trobades. 

ii) Trobada amb alcaldessa 

El passat 7 de març, en el marc de l’Assemblea del CAB, els responsables de les 

federacions membres del CAB es van reunir amb l’alcaldessa de Barcelona que estava 

acompanyada per la Regidora Gala Pin. Aquesta trobada va ser una oportunitat per fer 

arribar les principals reivindicacions associatives i mantenir un interessant diàleg que 

ens va permetre constatar que compartim molts reptes. Vam acordar la redefinició del 

http://cab.cat/Noticies/les-propostes-inicials-del-cab-al-proces-del-pam-2016-2019-per-la-millora-de-l-associacionisme.html


Memòria 2016 

 

12 

 

model de participació en la nostra ciutat, així com la concreció d’una nova normativa 

de participació ciutadana i l’impuls al Pla de Suport a les Associacions. També vam 

exposar la necessitat de repensar el model de subvencions així com la necessitat de 

construir un nou model de regulació de l’espai públic diferent de l'actual ordenança de 

civisme. 

 

 

 

 

 

 

iii) PAM: #DecidimBarcelona 

Des del CAB hem coordinat les aportacions del sector en relació a les propostes de 

foment de la participació i l’associacionisme. A banda de fer un procés col·lectiu per 

consensuar les propostes que vam presentar al PAM6.  

També hem participat com organització al “Decidim.Barcelona” fent ús de la 

plataforma per difondre les nostres propostes. Finalment, vam presentar 18 propostes  

que vam ser acceptades amb els següents suports. 

 Redefinició del model de subvencions que s’adeqüi a la realitat associativa (67 

suports). Estat: Acceptada 

 Facilitar l’ús de l’espai públic per part de la ciutadania (48 suports). Estat: 

Acceptada 

 Prioritzar l’associacionisme arrelat al barri i les coordinadores d'entitats (30 

suports). Estat: Acceptada 

 Convocatòria general de subvenions nomes per entitats sense anim de lucre (22 

suports). Estat: Acceptada 

 Desenvolupar el Pla de Suport a les Associacions (20 suports). Estat: Acceptada 

 Suport a la patrimonialització de les associacions. (17 suports). Estat: Acceptada 

 Ampliar el Pla de Locals per entitats (11 suports). Estat: Acceptada 

 

                                                           
6 Podeu consultar el document en el següent enllaç http://cab.cat/Noticies/les-propostes-inicials-del-cab-

al-proces-del-pam-2016-2019-per-la-millora-de-l-associacionisme.html 

http://decidim.barcelona/proposals/redefinicio-del-model-de-subvencions-de-la-ciutat-que-s-adequi-a-la-realitat-ass
http://decidim.barcelona/proposals/facilitar-l-us-de-l-espai-public-per-part-de-la-ciutadania
http://decidim.barcelona/proposals/prioritzar-l-associacionisme-arrelat-al-barri-i-les-coordinadores-d-entitats
http://decidim.barcelona/proposals/convocatoria-general-de-subvenions-nomes-per-entitats-sense-anim-de-lucre
http://decidim.barcelona/proposals/desenvolupar-el-pla-de-suport-a-les-associacions
http://decidim.barcelona/proposals/suport-a-la-patrimonialitzacio-de-les-associacions
http://decidim.barcelona/proposals/ampliar-el-pla-de-locals-per-entitats-amb-eines-de-transparencia
http://cab.cat/Noticies/les-propostes-inicials-del-cab-al-proces-del-pam-2016-2019-per-la-millora-de-l-associacionisme.html
http://cab.cat/Noticies/les-propostes-inicials-del-cab-al-proces-del-pam-2016-2019-per-la-millora-de-l-associacionisme.html
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 Cal un veritable coneixement sobre la realitat associativa (10 suports). Estat: 

Acceptada 

 Codi Ètic de les Associacions de Barcelona (7 suports). Estat: Acceptada 

 Pla de suport a les associacions (7 suports). Estat: Acceptada 

 Pla de locals (5 suports). Estat: Acceptada 

 Pla de suport a les associacions (5 suports). Estat: Acceptada 

 Coneixement realitat associativa (4 suports). Estat: Acceptada 

 Patrimonialització de les associacions (4 suports). Estat: Acceptada 

 Gestió ciutadana (4 suports). Estat: Acceptada 

 Model de subvencions (4 suports). Estat: Acceptada 

 Un nou model de participació ciutadana (3 suports). Estat: Acceptada 

 Espai públic. Ordenança del civisme i Carta Municipal (1 suports). Estat: Acceptada 

Més enllà de les propostes de suport a les associacions hem aprofitat el procés 

participatiu del PAM per organitzar un debat amb les comissions de festes majors per 

elaborar propostes de millora en aquests aspectes. La sessió la vam realitzar el passat  

11 de març a les 18h a Torre Jussana i vam treballar un document marc que ens va 

permetre elaborar una sèrie de conclusions i propostes recollides en aquest 

document7. 

iv) Finançament associatiu 

Hem donat continuïtat al Grup de Treball de Finançament per desenvolupar dos línies 

estratègiques: 

 Aportar reflexions i eines per desenvolupar un debat sobre el model de 

subvencions. 

 Donar resposta a la necessitat de millorar el finançament privat del sector. 

 

(1) L’anàlisi de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona 2016 

                                                           
7 Podeu accedir al document en el següent enllaç 

https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana

.%20Festes%20Majors.doc?dl=0 

http://decidim.barcelona/proposals/cal-un-veritable-coneixement-sobre-la-realitat-associativa
http://decidim.barcelona/proposals/codi-etic-de-les-associacions-de-barcelona
http://decidim.barcelona/proposals/pla-de-suport-a-les-associacions-a4c7695a-0c57-4b2e-804a-1a5053c828eb
http://decidim.barcelona/proposals/pla-de-locals
http://decidim.barcelona/proposals/pla-de-suport-a-les-associacions
http://decidim.barcelona/proposals/coneixement-realitat-associativa
http://decidim.barcelona/proposals/patrimonialitzacio-de-les-associacions
http://decidim.barcelona/proposals/gestio-ciutadana
http://decidim.barcelona/proposals/model-de-subvencions
http://decidim.barcelona/proposals/un-nou-model-de-participacio-ciutadana
http://decidim.barcelona/proposals/espai-public-ordenanca-del-civisme-i-carta-municipal
http://tjussana.cat/index.php
https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana.%20Festes%20Majors.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana.%20Festes%20Majors.doc?dl=0
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Hem realitzat la diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i 

serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2016, elaborada conjuntament entre el Consell 

d’Associacions de Barcelona i la Fundació Ferrer i Guàrdia8. 

En aquesta nova edició, hem tornat a detectar que el suport econòmic a projectes 

districte i barri ha disminuït notablement en relació als projectes l’àmbit de ciutat. 

Per altra banda, l’informe, que fa una anàlisi de la justificació de subvencions 2015 i la 

convocatòria del 2016, també evidencia un greuge comparatiu entre empreses i 

associacions, que d’entre els 10 projectes més subvencionats 6 són projectes 

d’empreses, mentre que només 4 són d’associacions. Malgrat que es dóna per suposat 

que les subvencions estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre, actualment un 

17% del import total va destinat a empreses. I l’import més elevat atorgat a un 

projecte (400.000 euros) ha anat a mans d’una empresa. 

El Consell d’Associacions de Barcelona emet un posicionament9 respecte a les 

principals conclusions que recull l’informe.   

(2) Finançament privat: Mecenatge 

Malgrat que preteníem avançar en la creació de l’agència de mecenatge, al llarg 

d’aquest any hem treballat conjuntament amb d’altres organitzacions per definir una 

proposta de modificació de la Llei de Mecenatge. 

En aquest aspecte hem participat en un grup de treball impulsat per la Fundació 

Catalunya Cultura10 i la CECOT per promoure una nova llei de mecenatge. Des 

d’aquest espai hem insistit en la importància que sigui una llei que vagi més enllà de 

l’àmbit cultural i beneficií també al sector de les associacions. El objectius d’aquest grup 

de treball divers han estat: 

 Recollir les propostes treballades des de diferents àmbits. 

 Sumar a tots els actors implicats. 

 Introduir el debat sobre mecenatge a l’agenda política. 

 Reobrir el debat sobre la “Ley de Mecenazgo” a Les Corts. 

 Articular un lobby per pressionar perquè s’aprovi la “Ley del Mecenazgo” a les 

Corts Espanyoles. 

 Fer propostes de modificació de les condicions fiscals actuals. 

 Revisar les competències en termes de desgravació fiscal i donacions a 

Catalunya. 

                                                           
8 Podeu accedir a l’informe en el següent enllaç: http://cab.cat/send/6-publicacions/82-diagnosi-de-les-

subvencions-per-a-la-realitzacio-de-projectes-activitats-i-serveis-de-l-ajuntament-de-barcelona-2016 
9 Podeu accedir al posicionament en el següent enllaç: http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-

cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-

subvencions-a-empreses-privades 
10 Trobareu més informació de l’espai de treball a 

https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana

.%20Festes%20Majors.doc?dl=0 

http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/83-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/6-publicacions/82-diagnosi-de-les-subvencions-per-a-la-realitzacio-de-projectes-activitats-i-serveis-de-l-ajuntament-de-barcelona-2016
http://cab.cat/send/6-publicacions/82-diagnosi-de-les-subvencions-per-a-la-realitzacio-de-projectes-activitats-i-serveis-de-l-ajuntament-de-barcelona-2016
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana.%20Festes%20Majors.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbkl6dsbd5tccz2/PAM%20BCN%20ACTA%2011.03.16%20Torre%20Jussana.%20Festes%20Majors.doc?dl=0
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 Ajudar a impulsar la Llei Catalana de Mecenatge. 

 

v) Tercer Congrés de l’Associacionisme i Voluntariat 

Hem impulsat una de les sessions 

precongresuals, la que es va celebrar 

el 18 d’abril a Torre Jussana. Així com 

participat a diferents sessions 

precongressuals on hem compartint 

els posicionament conjunts de les entitats del sector. 

Vam participar activament al propi congrés el 20 de maig presentant el Panoràmic 

Català11 en el marc del congrés i presentant l’experiència del Codi Ètic de Barcelona i 

la necessitat del seu pas a Codi Ètic Català en el taller: “Cap a un Codi Ètic de les 

associacions de Catalunya”. En aquest espai vam fer present les propostes de les 

associacions del CAB que es recullen en les conclusions12. 

vi) Xarxa de Festes Majors 

Hem impulsat un espai de coordinació de les associacions que organitzen festes 

majors. Malgrat aquest espai encara no s’ha consolidat hem iniciat el procés de creació 

de la xarxa amb els següents objectius: 

 Millora del reconeixement d’aquestes associacions 

 Millora dels tràmits relacionats amb les festes majors 

 Millora dels serveis adreçats a aquestes organitzacions 

http://cab.cat/download/2-2n-congres-de-les-associacions/69-propostes-inicials-

del-cab-per-les-festes-majors 

La xarxa disposa d’una llista de correus i un espai per emagatzemar informació en 

xarxa. Han participat les següents entitats: Federació Festes Majors de Sants, FOC: 

Front Obert per la Cultura i Coord. Horta, Ass. De Veïns Torre Llobeta i Vilapicina, 

FEAECH, Joves del Poblet (FM Joves Sagrada Família), Federació d'Entitats Cot Camp 
de l'Arpa, Ass. Festes Plaça Nova, Coordinadora d'Entitats Horta, Federació d'Entitats 

de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella, Ass. Festes de la Plaça Nova, 

Coordinadora d'Entitats del Carmel, Geganters Barceloneta i Diables Tarrascaires, Ass. 

Amics dels Gegants del Pi, Ass. De Veïns Torre Llobeta i Vilapicina, Casal de Joves del 

Clot Camp de l'Arpa, Comisió de Festes la Sagrera, Festa Major Jove del Fort Pient, 

Festa Major Horta, Coordinadora Entiats Guinardó, Federació de Colles de Sant 

Medir, Fundació Festa Major de Gràcia, Coordinadora Colles Cultura de Gràcia, 

Federació Tres Tomps Barcelona. 

 

                                                           
11 Podeu consultar l’informe del Panoràmic Català 2015 en el següent enllaç: 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/2016-

04_Panor%C3%A0mic_Catalunya_DEF.pdf 
12 Podeu consultar les conclusions en el següent enllaç: http://cab.cat/send/5-altres-documents/85-

conclusions-del-3ccav 

http://cab.cat/download/2-2n-congres-de-les-associacions/69-propostes-inicials-del-cab-per-les-festes-majors
http://cab.cat/download/2-2n-congres-de-les-associacions/69-propostes-inicials-del-cab-per-les-festes-majors
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/2016-04_Panor%C3%A0mic_Catalunya_DEF.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/2016-04_Panor%C3%A0mic_Catalunya_DEF.pdf
http://cab.cat/send/5-altres-documents/85-conclusions-del-3ccav
http://cab.cat/send/5-altres-documents/85-conclusions-del-3ccav
http://cab.cat/send/5-altres-documents/85-conclusions-del-3ccav
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vii) Anàlisi de l’Ús de l’espai públic 

Hem actualitzat l’informe de necessitats d’ús de l’espai públic associatiu per impulsar la 

necessitat d’establir un espai de treball per solucionar aquestes problemàtiques en el 

marc del Consell de Ciutat. Finalment s’ha organitzant un grup de treball específic al 

respecte. 

viii)  Inventari de la Reforma Horària 

EL passat 15 de desembre vam organitzar conjuntament amb el Secretariat de Sants 

Hostafrancs i La Bordeta la presentació de l'Inventari de la Reforma Horària per 

entitats. La presentació va ser a càrrec de Fabian Mohedano, promotor de la iniciativa 

per la reforma horària. 

L’Inventari Reforma Horària és un mètode adreçat tant a empreses com a entitats que 

ofereix, pas a pas, una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en l’organització 

amb relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats. 

 

 

 

ix) Jornada: Som aquí sumant voluntats. #somparticipació 

Conjuntament amb la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, la Fundació Pere Tarrés i la Federació 

Catalana de Voluntariat Social vam col·laborar en 

la jornada d’associacionisme i voluntariat “Som aquí, 

sumant voluntats” el passat 27 d’octubre a Torre 

Jussana. Va ser un espai d’intercanvi, debat i reflexió al 

voltant de la participació ciutadana i el teixit associatiu. 

Durant la jornada, diferents entitats de tot el país van 

exposar i debatre com ho fan per donar a conèixer les 

seves activitats, promoure la implicació activa de la 

ciutadania i gestionar la participació. Des del CAB vam 

presentar i dinamitzar la jornada Les conclusions estan 

http://www.secretariat.cat/
http://www.secretariat.cat/
http://www.ateneus.cat/
http://www.ateneus.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home
http://voluntaris.cat/
http://voluntaris.cat/
http://www.peretarres.org/mails/2016/fcie/voluntariat_0916/index.html
http://www.peretarres.org/mails/2016/fcie/voluntariat_0916/index.html
http://www.tjussana.cat/
http://www.tjussana.cat/
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disponibles en aquest enllaç: http://voluntaris.cat/consulta-les-conclusions-de-la-

jornada-dassociacionisme-i-voluntariat-som-aqui-sumant-voluntats/ 

 

x) Jornada:  #digues_capacitat. Les TIC al servei de les persones 

Hem col·laborat presentant  la jornada  organitzada per l’Observatori de la 

Discapacitat Física i la Fundación Vodafone España que es va celebrar a  Torre Jussana 

el passat dia 18 de febrer. Durant l’acte es va presentar l’estudi Discapacitat, 

Integració i el Paper de les TIC resultat d’una enquesta realitzada a una mostra de 

1.200 persones, sobre les TIC i la millora de les condicions de vida de les persones 

amb discapacitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Eines per enfortir les associacions 

i. El Codi Ètic de les Associacions 

Les energies i recursos que tenim, han estat molt centrats en el treball de redacció del 
Codi ètic català i en la generació de l’arquitectura tècnica que vincula l’aplicatiu del 

Panoràmic amb l’eina d’autodiagnosi. Una tasca que pretén sumar les energies dels dos 

projectes en la part comuna de les dades bàsiques i a la vegada ser útil per les entitats 

adherides ampliant el seu ventall de coneixement i informació.  

A nivell comunicatiu el Codi ètic principalment el fa per dues vies, la presencial que 

cerca l’entrevista i el coneixement amb les associacions que volen formar part del 

projecte o amb visites aleatòries a entitats que ja estan adherides, al considerar el 

contacte directa un valor afegit i la comunicació virtual: la pàgina web i el canal de 

twitter. Aquests es centren en oferir informacions d’interès als òrgans de govern de 

les entitats sobre temes de gestió, formació i bones pràctiques, però també en la 

difusió d’actes destacats de les mateixes entitats adherides. Com impacte a la pàgina 

web (www.codietic.cat) l’any 2016 hi hagut una mitjana de 1.089 visites mensuals i 

1.958 seguidors a twitter (@codietic). També existeix un canal institucional a LinkedIn, 

però amb una dedicació mínima, actualment compta amb 621 seguidors.  

Referent a la formació s’ha continuat acompanyant a totes aquelles entitats que ho han 

necessitat, ja sigui a nivell d’assessoraments o derivant-les a formacions que hem incidit 

i que es realitzen des de Torre Jussana – Centre de serveis a les associacions. Aquestes 

http://voluntaris.cat/consulta-les-conclusions-de-la-jornada-dassociacionisme-i-voluntariat-som-aqui-sumant-voluntats/
http://voluntaris.cat/consulta-les-conclusions-de-la-jornada-dassociacionisme-i-voluntariat-som-aqui-sumant-voluntats/
http://observatoridiscapacitat.com/
http://observatoridiscapacitat.com/
http://www.fundacionvodafone.es/
http://tjussana.cat/index.php
http://www.codietic.cat/


Memòria 2016 

 

18 

 

es centren en dos aspectes molt concrets: La renovació a les Juntes directives i la 

realització de les memòries anual, com elements importants de transparència i millora 

democràtica. 

Pel que fa a les noves incorporacions d’aquest any han estat 9 associacions i 2 

federacions: Dret a Morir Dignament, Centro Asturiano de Barcelona, Assoc. de 

Cardiopaties Congènites, Lliga Reumatològica Catalana, Assoc. Cultural i Recreativa La 

Palmera, Associació de la Imatgeria Festiva del Poble Nou - IFP9, Assoc. de Veïns amb 

Afectacions Urbanístiques de les Planes – AVAUP, AAVV La Palmera Centro, Unió 

d’Entitats la Marina i Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de 

Catalunya – FaPaC. 

La radiografia a 31 de desembre de 2016 de les entitats membres és la següent:  

 

 Associacions:   130 (38 declarades d'utilitat pública) 

 Federacions:     28   (4 declarades d'utilitat pública) 

 Fundacions:      19 

 Inscrites en el registre d'ONGD: 25 (21 associacions i 4 fundacions) 
 

 Persones associades:               197.505 

 Persones assalariades:                9.069 

 Persones voluntàries:                 9.906 

 Persones en Juntes directives:   1.291 (mitjana membres entitat: 9) 
 

 Pressupost global:  133,5 milions d’euros  

 Antiguitat mitjana de les entitats:  31 anys (El 34% són creades als 90) 

 

 Els 5 àmbits més representats:  

 

 Salut i discapacitats: 44 

 Acció cultural: 26 

 Acció social: 22 

 Veïnal: 17 

 Cooperació, Pau i Drets humans: 14 

 

 

 

 

 

 

 

http://eutanasia.cat/index.php/home/qui-som
http://www.centroasturianobarcelona.com/
http://www.aacic.org/ca/qui-som-i-que-fem/
http://www.aacic.org/ca/qui-som-i-que-fem/
http://www.lligareumatologica.org/ca/quisom/missio.html
http://dracsgegants.blogspot.com.es/
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D’altra banda seguim treballant l’adhesió de les Federacions del CAB al Codi ètic, 

actualment les associacions adherides són les següents: 

Entitats CAB adherides al Codi ètic a 2016 Estat 

Consell de Joventut de Barcelona - CJB 1 

Coordinadora d'Associacions per la Llengua - CAL 0 

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec 1 

Coordinadora d'Entitats d'Horta 0 

ECAS- Associació d'Entitats Catalana d'Acció Social 0 

Fedelatina - Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña 0 

Federació Catalana de Donants de Sang 0 

Federació Catalana de Drogodependències - FCD En procés 

Federació Catalana de la Unió de Jubilats i Pensionistes 1 

Federació Catalana de Voluntariat Social - FCVS 1 

Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya - CATFac 0 

Federació d'Associacions Culturals i Educatives per a persones 

Adultes - FACEPA 1 

Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya - FATEC 1 

Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya - FaPaC 1 

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya - FAGIC 1 

Federació d'Ateneus de Catalunya - FAC 0 

Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran - FOCAGG 0 

Federació ECOM 1 

Federació Francesc Layret Cocemfe Barcelona - COCEMFE 0 

Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales en Catalunya 1 

Martikoor 0 

Moviment Laic i Progressista - MLP 1 

Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta 1 

SOS Racisme 1 

Taula d'Entitats de Sarrià 0 

Unió d'Entitats de La Marina 1 

Vern - Coordinadora d'Entitats de La Verneda 1 

Voluntaris 2000 1 

Xarxa d’Economia Solidària - XES 0 

Xarx@ntoni 0 

Total Adherides 16 
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i. El Panoràmic, edició 2016 

Al llarg del 2016 hem presentat els resultats finals de l’edició 2015 i hem elaborat el 

treball de camp de l’edició 2016.  

Els resultats de l’edició 2015 es van presentar el 

passat 15 de març al Palau Macaya. El document13, 

editat per Torre Jussana a través de la col·lecció 

Dossier Barcelona Associacions, ofereix 

informació quantitativa i qualitativa per entendre 

la situació actual del sector associatiu de la ciutat 

i contribuir a la seva millora. 

La principal novetat d’enguany és el nou aplicatiu web que permet a les entitats 

visualitzar la informació dels seus qüestionaris realitzats, introduir i modificar dades i 

realitzar comparatives. Aquesta versió interactiva i personalitzable del Panoràmic 

també permet a les entitats de segon i tercer nivell (federacions d’entitats) extreure 

dades anònimes de les entitats dels seus sectors i territoris i realitzar informes. 

En relació al treball de camp de l’edició 2016 s’ha mantingut l’estratègia d’anys 

anteriors combinant un treball de camp específic a cada districte amb l’ampliació a 

nivell català. En relació a les principals dades del treball de camp: 

 Calendari: 

o Preparació: formació equip, llistat, univers a partir del 12/09 

o Període públic: 24/09 – 10/11 

o Repesca: 11/11 – 30/11 

o Tancament: 1/12 – 23/12 

 Principals accions: 

o 55.108 correus electrònics enviats 

o 2.266 trucades telefòniques 

o 25 seguiments de resposta a federacions de segon nivell 

o 86 visites realitzades 

o 8 actes de presència social 

 Equip de treball: 

o 13 persones a Barcelona 

o 8 persones a nivell català 

o I tècnic reforç telefònic 

o 1 tècnic per entitats de dones 

o 2 corrdinació 

 Dades actualitzades a la base de dades del treball de camp: 12.350 

 Respostes treball de camp 2016 vàlides 1.475 més 912 recuperades d’edicions 

anteriors: 2.491 

 

                                                           
13 Podeu accedir a la publicació en el següent enllaç http://www.elpanoramic.org/informes/ 

http://www.bcn.cat/tjussana
http://www.elpanoramic.org/aplicatiu-del-panoramic/
http://www.elpanoramic.org/informes/
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#ElPanoràmic és un projecte promogut pel CAB i impulsat conjuntament amb 

l'Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i 

l'Obra Social La Caixa.   

ii. Beques Estàrter 

Amb l’objectiu d’enfortir les juntes directives i els lideratges en les associacions vam 

donar impuls a les Beques EstÀrter 2015. És una experiència formativa col·laborativa 

per a iniciatives col·lectives, amb vocació transformadora, que facilita les reflexions i 

eines per fer front als reptes del dia a dia. Aquesta és la segona edició de l'itinerari 

associatiu en el marc de l'estàrter, adreçat a persones amb responsabilitats associatives 

però també a tothom que vulgui participar a l'estàrter des d'una perspectiva basada en 

la implicació social i l'associacionisme com a espais de participació i transformació 

social. 

 

Finalment vam promoure dues beques promovem dues beques de 250€ a dues 

persones de les entitats Fedelatina i CJB, amb aquests criteris:  

 Persones participants de junta directives d'associacions membres del CAB 

 Persones participants directives d'associacions membres de les federades al 

CAB 

 Persones equip tècnic d'associacions membres del CAB 

 Persones equip tècnic d'associacions membres de les federades al CAB 

 Persones sòcies d'associacions vinculades al CAB 

  

 

http://www.observatoritercersector.org/
http://www.peretarres.org/
http://www.ferrerguardia.org/
https://obrasocial.lacaixa.es/
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iii. Torre Jussana Centre de Serveis a les Associacions 

Torre Jussana com a Centre de Serveis a les associacions està en continua evolució. En 

els darrers anys a banda de continuar oferint uns serveis consolidats com són la 

formació, assessoraments, cessió d’espais o informació, internament ens suposa tenir 

un alt grau d’adaptabilitat que a vegades no és senzill. Més enllà del dia a dia, aquest any 

ha estat marcat per el treball interassociatiu per definir conjuntament un nou model de 

gestió de Torre Jussana. En aquest sentit hem fet diferents sessions de treball entre les 

entitats del CAB per “Somiar Torre Jussana”. 

 

Sobre el funcionament i l’oferta de serveis, en els darrers anys hem començat a 

disposar de sistemes de recollida d’informació com el CRM (gestor de relació amb les 

persones usuàries) que ens ajuden a posar en ordre el coneixement adquirit al llarg 

d’aquest. Així aquest any podem dir que hem donat servei a 1.867 entitats de forma 

única, això no vol dir que aquestes hagin estat usuàries de més serveis. A nivell de 

ciutadania atesa la xifra està a l’entorn de les 12.000 persones. Aquestes dades 

emmarcades en el coneixement que ens aporta el Panoràmic ens diu que a Barcelona 

hi ha un total de 4.780 associacions vives que, en el seu conjunt, apleguen 555.350 

persones associades i el nombre de persones voluntàries en les associacions de la 

ciutat se situa en les 134.130 persones. Aquestes dades ens donen que a través dels 

diferents serveis de Torre Jussana estem arribant al 39% del teixit associatiu. Dades 

que també ens orienten cap a noves formes de relació i comunicació. 

 

Per altra banda podem incorporar algunes de les dades extretes de les diferents 

edicions del Panoràmic. A grans trets ens projecta un alt coneixement dels serveis que 

s’ofereixen. En general tots els serveis són molt ben valorats, en destaquem el 

d’informació general (84%), formació (83%), assessoraments (77%), publicacions (72%) 

i la recent aposta d’acompanyaments amb un (57%). 

 

Les nostres accions i serveis les 

continuem impulsant a partir 

dels 4 àmbits clau per al bon 

funcionament de les 

associacions. 

 

 

 

 

Les dades més extenses les trobareu a la Memòria Torre Jussana 2016 que trobareu 

annexada. 
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8. Els nostres números 

Pèrdues i Guanys 2016 Pressupost Pressupost  Pressupost TJ Pressupost CAB Execució Total Execució TJ Ececució CAB % 

  Assemblea Adaptat             

Despeses 2016 2016 2016 TJ 2016 CAB 2016 2016 TJ 2016 CAB   

Personal        293.456,02 €  

          

293.456,02 €    261.471,36 €      31.984,66 €       290.994,59 €    259.831,06 €      31.163,53 €  99,16% 

Equip tècnic         292.256,02 €  

          

292.256,02 €    260.271,36 €       31.984,66 €       289.669,80 €    258.506,27 €      31.163,53 €    

Gestió prevenció riscos 

laborals            1.200,00 €  

             

1.200,00 €        1.200,00 €                 -   €           1.324,79 €        1.324,79 €      

Gestió i Infraestructura          17.075,16 €  

            

12.475,16 €       1.115,00 €        4.460,16 €        12.525,46 €       8.273,81 €       4.251,65 €  66,32% 

Subministraments               700,00 €  

                       
700,00 €          700,00 €                 -   €             589,78 €          589,78 €                 -   €    

Assegurances               735,00 €  

                

735,00 €          415,00 €           320,00 €             724,66 €          348,77 €          375,89 €    

Lloguer local               100,00 €  

                

100,00 €                 -   €           100,00 €             458,84 €            458,84 €    

Material Oficina               500,00 €  

                

500,00 €                 -   €           500,00 €             207,50 €            207,50 €    

Correus               200,00 €  

                

200,00 €                 -   €           200,00 €               89,98 €              89,98 €    

Contractació de serveis 

estructura          14.840,16 €  

                 
10.240,16 €        6.900,00 €        3.340,16 €         10.454,70 €        7.335,26 €        3.119,44 €    

Manteniment Informàtic            1.346,16 €  

              

1.346,16 €                 -   €        1.346,16 €           1.368,57 €          1.368,57 €    

CRM            1.500,00 €  

              

1.500,00 €                 -   €        1.500,00 €           1.452,00 €          1.452,00 €    

Comunicació             3.500,00 €                

Impressions              494,00 €  

                

494,00 €                 -   €           494,00 €             298,87 €            298,87 €    
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Assessoria Jurídica            1.100,00 €                

Gestoria            4.100,00 €  

              

4.100,00 €        4.100,00 €                 -   €           4.400,56 €        4.400,56 €      

Auditoria            2.800,00 €  

              

2.800,00 €        2.800,00 €                 -   €           2.934,70 €        2.934,70 €      

Contractació de serveis 

projectes          56.859,00 €  

            

61.459,00 €                 -   €      61.459,00 €        67.736,19 €          235,56 €      67.500,63 €  110,21% 

Panoràmic 2016          48.259,00 €  

            

37.800,00 €                 -   €      37.800,00 €         46.935,53 €        46.935,53 €    

Panoràmic edició 2015   

            

10.459,00 €                 -   €      10.459,00 €           9.640,53 €          9.640,53 €    

Suport Codi Ètic            7.500,00 €  

              

7.500,00 €                 -   €        7.500,00 €           1.057,54 €          1.057,54 €    

Informe anàlisis subvencions 

2016            1.100,00 €  

              

1.100,00 €                 -   €        1.100,00 €           1.610,51 €          1.610,51 €    

Pla Estratègic CAB   

              

1.100,00 €                 -   €        1.100,00 €           3.630,00 €          3.630,00 €    

Comunicació    

              

3.500,00 €                 -   €        3.500,00 €           3.626,52 €          3.626,52 €    

Beques Estarter                  1.000,00 €          1.000,00 €    

Servei de Consergeria                    235,56 €          235,56 €      
Altres (formació, 

representacions,...)            1.300,00 €  

             

1.300,00 €          600,00 €           700,00 €             743,88 €          161,23 €          582,65 €    

Despeses Bancàries            2.000,00 €  

             

2.000,00 €                 -   €        2.000,00 €          1.166,28 €         1.166,28 €    
Amortització Equips 

Informàtics              416,18 €  

                

416,18 €                 -   €           416,18 €             997,97 €            997,97 €    

Dotació incobrables                     -   €  

                       -   

€                 -   €                 -   €          1.672,60 €         1.672,60 €    

Total        371.106,36 €  

              

371.106 €        270.086 €    101.020,00 €       375.836,97 €    268.501,66 €    107.335,31 €  101,27% 
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31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016   

Ingressos 2016 2016  2016 TJ   2016 CAB  2016 2016 TJ 2016 CAB   

Quotes entitats            7.600,00 €  

             

7.600,00 €                 -   €        7.600,00 €                 7.600,00 €               7.600,00 €  100,00% 

Subvencions públiques        326.710,00 €  

          

326.710,00 €    266.800,00 €      59.910,00 €             332.710,00 €         266.800,00 €           65.910,00 €  101,84% 

Conveni Ajuntament CAB          40.110,00 €  

            

40.110,00 €                 -   €      40.110,00 €               40.110,00 €              40.110,00 €    

Conveni Ajuntament Cogestió TJ        266.800,00 €  

          

266.800,00 €    266.800,00 €                 -   €             266.800,00 €          266.800,00 €      

Acció Cívica i Ciutadana - 

Generalitat          19.800,00 €  

            

19.800,00 €                 -   €      19.800,00 €               19.800,00 €              19.800,00 €    

Diputació de Barcelona   

                       -   

€                 -   €                 -   €                 3.000,00 €                3.000,00 €    

Ajuntament de Sabadell   

                       -   

€                 -   €                 -   €                 3.000,00 €                3.000,00 €    

Aportacions pivades          33.510,00 €  

            

33.510,00 €                 -   €      33.510,00 €               33.487,26 €                        -   €           33.487,26 €  99,93% 

Fundació La Caixa 2016          25.000,00 €  

            

25.000,00 €                 -   €      25.000,00 €               25.000,00 €              25.000,00 €    

Fundació La Caixa 2015            4.000,00 €  

              

4.000,00 €                 -   €        4.000,00 €                 4.000,00 €                4.000,00 €    

Conveni Arç Coop            1.510,00 €  

              

1.510,00 €                 -   €        1.510,00 €  -              1.512,74 €    -          1.512,74 €    

Fundació Pere Tarrés                    -   €                 -   €                 3.000,00 €                3.000,00 €    

Consorci Acció Social La 

Garrotxa            3.000,00 €  

              

3.000,00 €                 -   €        3.000,00 €                 3.000,00 €                3.000,00 €    

Prestació Serveis            3.286,00 €  

             

3.286,00 €       3.286,00 €                 -   €                 3.185,17 €             1.704,38 €             1.480,79 €  96,93% 

Cessió Espais                        1.704,38 €              1.704,38 €      

Conveni Arç Coop                        1.480,79 €                1.480,79 €    

Total        371.106,00 €  

              

371.106 €        270.086 €         101.020 €             376.982,43 €         268.504,38 €         108.478,05 €  101,58% 

  

    
             1.145,46    
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Balanç Situació a 31 de 

desembre del 2016 
    

     

ACTIU   PASSIU  

     

Concepte Euros  Concepte Euros 

     

ACTIU NO CORRENT 6.213,33 €  PATRIMONI NET 24.749,60 € 

Immobilitzat 561,79 €   Fons Propis 24.749,60 €  

Inversions Financeres Ll/Term 5.651,54 €  - Altres exercicis 23.604,11 €  

ACTIU CORRENT 54.669,84 €   - Romanent de l'exercici 1.145,49 €  

Deutors 19.999,60 €   Creditors a Curt Termini 36.133,57 €  

- Quotes/Clients pendents cobrament 5.009,60 €   - Deutes Curt Termini Ent. financeres 196,71 €  

- Subvencions pendents de cobrament 6.990,00 €   - Creditors Varis 19.615,07 €  

- Col·laboració Privades 8.000,00 €   - Altres Deutes Administració Pública 16.321,79 €  

     

Tresoreria 34.670,24 €     

     

TOTAL 60.883,17 €    TOTAL 60.883,17 €  

 

Aquest números han estat auditats per González & Auditors SA amb data 20 de març 

de 2017.14 

                                                           
14 Podeu accedir a l’informe de l’auditoria en el següent enllaç: http://cab.cat/send/4-documentacio-

sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab 

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab
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A continuació presentem totes les relacions que tenim amb d’altres organitzacions en 

forma de conveni: 

Entitat Tipus 

La Caixa Econòmic i col·laboració 

Observatori Tercer Sector Econòmic i col·laboració 

Fundació Ferrer i Guàrdia Econòmic i col·laboració 

Fundació Pere Tarrés Econòmic i col·laboració 

Consorci La Garrotxa Econòmic 

Arç Correduria Assegurances Econòmic i col·laboració 

Ajuntament de Sabadell Econòmic 

Coop de Mà Col·laboració 

Sepra  Econòmic i col·laboració 

Iwith Col·laboració 

Caliu Col·laboració 

Escola El Sol Econòmic i col·laboració 

Ens de l'Associacionisme 

Cultural Col·laboració 

XES Col·laboració 

Promoètic Col·laboració 

2% 

9% 

1% 
83% 

5% 

88% 

Ingressos Totals 

Quotes Sòcies 

Aportacions Privades 

Prestació de Serveis 

Subv Públiques Aj. Bcn 

7% 

31% 

1% 

37% 

24% 
61% 

Ingressos CAB 

Quotes Sòcies 

Subvencions Privades 

Prestació Serveis 

Subv Públiques Aj.Bcn 
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D’altra banda també estem fent un esforç per plantejar la nostra relació amb 

proveïdors i prioritzar els que formen part de la economia social i solidària. 

Actualment els nostres proveïdors són. 

Serveis Empresa Econòmia Social 

Assegurances 

 

ARÇ COOP 

Gestió Laboral i Comptable Blasco&Sellarès Associats 
  

Gestió Laboral i Comptable   
Gestió de Fundacions i Associacions, S.L. 

Riscos Laborals 

 

SEPRA COOP 

Telefonia Movistar 
  

Telefonia   
Eticom som connexió 

CRM   Associació Sinergia TIC 

Serveis bancaris La Caixa 
  

Serveis Bancaris 
  

FIARE 

Serveis Bancaris 
  

COOP57, SCCL 

Auditoria González Auditors 
  

Comunicació Think O’clock 
  

Informàtica Etic pc 
  

Web (Domini) Nominalia, S.L. 
  

Web (Hosting) Tropical Server, S.L. 
  

Material Oficina 

 

Abacus, SCCL 

Impressió Copyblau, S.L.     
  

Suport Pla Estratègic   
HOBEST, SCCL 

Suport Codi Ètic   
Iniciatives Dotze de Juny, S.L. 
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En conveni amb:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:  

 

 

http://web.gencat.cat/ca/inici/
https://obrasocial.lacaixa.es/

