
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (AGE)

Convocatòria

Barcelona, a 14 de març de 2016

Benvolguts esplais,

La present és per convocar-vos a la Assemblea general extraordinària (AGE) de la nostra entitat. Enguany la
celebrarem el dissabte 7 de maig de 2016, començant a les 9:30h en primera convocatòria i a les 10:00h en
segona, en el marc del Gran Comitè que es realitzarà aquell cap de setmana.

L'ordre del dia de l’AGE d’Esplac:

1. Constitució de la mesa i elecció del secretari/ària.

2. L'examen i aprovació, si s'escau, del Compte de Resultats 2015 i el Balanç de situació a 31/12/2015.

3. L'examen i aprovació, si s'escau, de l'aplicació del resultat 2015 al Romanent.

4. Precs i preguntes.

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE L'AGE

Convocatòria

Barcelona, a 14 de març de 2016

Benvolguts esplais,

La  present  és  per  convocar-vos  a  l'Assemblea  preparatòria,  al  vostre  sector,  de  l'Assemblea  general
extraordinària d'Esplac, que tindrà lloc en el marc de la reunió de sector del proper mes d'abril.

Ordre del dia de l'Assemblea preparatòria:

1. Constitució de la mesa. Elecció del secretari/ària.

2. L'examen i aprovació, si s'escau, del Compte de Resultats 2015 i el Balanç de situació a 31/12/2015.

3. L'examen i aprovació, si s'escau, de l'aplicació del resultat 2015 al Romanent.

4. Precs i preguntes.

5. Aprovació,  si  s’escau,  de  l'acta  de  l'Assemblea  preparatòria  i  la  persona  a  qui  es  delega  la
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representació del sector.

Us recordem que el funcionament de les Assemblees preparatòries és el següent:

• Les  Assemblees  preparatòries  s’iniciaran  amb  la  formació  de  la  Mesa  de  l'Assemblea, escollint
un secretari o secretària dels esplais. El representant de l'Equip de Direcció presidirà l’Assemblea.

• L’acta, que s’aprovarà al final de la pròpia Assemblea preparatòria, recollirà el lloc i la data d'aquesta,
el nombre d'esplais socis assistents, així com els noms de les persones que els hauran representat, les
intervencions que se sol·licitin que constin a l’acta i la intenció de vot de cada esplai soci amb el
corresponent acord sobre la delegació dels vots, si s'escau.

• Aquesta  acta,  signada  pel  president/a  i  el  secretari/ària  de  l’Assemblea  preparatòria, acreditarà,
si  s'escau,  als  o  les  delegades  amb  delegació  de  vot  davant  l’AGE.  Es  vetllarà perquè els o les
delegades siguin els o les EGS de cada sector per tal de facilitar l'assistència a l'Assemblea general
extraordinària que tindrà lloc en el marc del Gran Comitè.

• Per tant, a cada Assemblea preparatòria s'escollirà una persona en la qual es delegaran els vots per a
l'AGE d'aquells esplais socis del sector que així ho expressin. Si algun esplai no vol delegar el seu vot,
podrà assistir a l'Assemblea General Extraordinària del dia 7 de maig de 2015.

• A  l'AGE,  cada  persona  delegada  tindrà  tants  vots  com  acrediti  l'acta  de  la  seva  Assemblea
Preparatòria de sector.

Esperant trobar-nos aviat, rebeu una molt cordial salutació,

Irene Torrecilla Camps,

Presidenta
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1. Compte de resultats 5

2. Balanç de situació a 31/12/2015 23

3. Proposta d'aplicació del romanent 29
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COMPTE RESULTATS RESUM ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

Resultat 2015 (Ingressos – Despeses): 43.066,85€

DESPESES Pressupostat Realitzat INGRESSOS Pressupostat Realitzat

1. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 7.075,00 € 10.235,69 € 1. FINANÇAMENT PÚBLIC 700.379,00 € 886.839,69 €
1.1 Assemblea General 5.350,00 € 7.590,73 € 1.1 Generalitat de Catalunya 492.750,00 € 669.246,00 €
1.2 Gran Comitè 1.225,00 € 2.345,22 € 1.2 Administració Central 144.174,00 € 145.632,00 €
1.3 Comissions de treball 500,00 € 299,74 € 1.3 Diputacions i Administracions Locals 54.890,00 € 61.396,69 €

1.4 Institucions Europees 7.065,00 € 6.565,00 €
2. UN EQUIP D'EQUIPS 407.805,11 € 398.656,19 € 1.5 Altres subvencions 1.500,00 € 4.000,00 €

2.1 Equips generals de sector 5.040,00 € 4.298,19 €
2.2 Equip de Direcció 49.187,86 € 49.830,76 € 2. QUOTES 147.643,80 € 156.709,31 €
2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) 353.577,25 € 344.527,24 € 2.1 Quotes esplais 49.260,00 € 51.792,00 €

2.2 Quotes per assegurances 28.000,00 € 34.330,46 €
3. SOCIS I SÒCIES COL·LABORADORS/ES 400,00 € 0,00 € 2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors 17.320,00 € 16.302,65 €

3.1 Disseny i campanya de difusió 400,00 € 0,00 € 2.4 Quotes Trobada general 45.213,80 € 48.228,00 €
2.5 Quotes Escola d’Esplac 1.800,00 € 1.225,00 €

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA 37.970,00 € 36.565,67 € 2.6 Quotes dinar AGO 1.050,00 € 858,00 €
4.1 Campaments, colònies i rutes 300,00 € 341,10 € 2.7 Quotes de socis i sòcies col·laboradores 5.000,00 € 3.633,20 €
4.2 Eines pels esplais 37.670,00 € 36.224,57 € 2.8 Quotes jornades lleure i sexisme 0,00 € 340,00 €

5. PROJECTE EDUCATIU 4.100,00 € 4.570,32 € 3. ALTRES INGRESSOS 36.694,55 € 18.366,45 €
5.1 Projecte Educatiu 200,00 € 0,00 € 3.1 Interessos financers 200,00 € 75,92 €
5.2 Projecte sobre Participació Infantil 200,00 € 767,82 € 3.2 Subvencions oficials de capital 5.886,81 € 5.886,81 €
5.3 Projecte sobre Inclusió i diversitat 200,00 € 302,50 € 3.3 Ingressos per les despeses de la comunitat 5.500,00 € 6.670,93 €
5.4 Recerca sobre la història dels esplais 3.500,00 € 3.500,00 € 3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals 2.000,00 € 3.403,68 €

3.5 Descomptes comercials 750,00 € 565,01 €
6. PLA DE FORMACIÓ 46.473,00 € 98.651,12 € 3.6 Venda de publicacions 300,00 € 0,00 €

6.1 Programa de Formació Marta Mata 43.848,00 € 87.665,41 € 3.7 Xec Encís 380,00 € 797,21 €
2.125,00 € 1.585,71 € 3.8 Ingressos per abonar taxes a Justícia 200,00 € 136,00 €

6.3 Programa de Formació Teresa Claramunt 500,00 € 1.900,00 € 3.9 Regularització de liquidacions no abonades 20.977,74 € 0,00 €
6.4 Programa de Anselm Clavé 0,00 € 7.500,00 € 3.10 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis i xerrades 500,00 € 100,00 €

3.11 Venda i lloguer de material oficina 0,00 € 113,79 €
7. ESPLAIADA 2015 51.000,00 € 78.320,26 € 3.12 Ingressos per la gestió del model 347 0,00 € 617,10 €

7.1 Activitats i material 2.700,00 € 1.640,86 €
7.2 Lloguer instal·lacions 2.450,00 € 7.003,92 €
7.3 Manutencions 19.330,00 € 22.553,60 €
7.4 Difusió 7.120,00 € 8.833,28 €
7.5 Desplaçaments 650,00 € 158,19 €
7.6 Autocars 18.000,00 € 33.781,41 €
7.7 Allotjament 250,00 € 235,00 €
7.8 Imprevistos 500,00 € 0,00 €
7.9 Concert 0,00 € 4.114,00 €

8. SECTORS GEOGRÀFICS 45.417,00 € 39.496,41 €
8.1 Activitats sector Bages-Berguedà 5.553,00 € 3.590,67 €
8.2 Activitats sector Baix Llobregat 3.979,00 € 5.010,80 €
8.3 Activitats sector Barcelona 15.588,00 € 9.581,89 €
8.4 Activitats sector Barcelonès Nord 1.926,00 € 2.694,60 €
8.5 Activitats sector Camp de Tarragona 1.062,00 € 1.500,91 €
8.6 Activitats sector Maresme 5.983,00 € 3.142,07 €
8.7 Activitats sector Osona-Ripollès 1.125,00 € 539,85 €
8.8 Activitats sector Penedès-Garraf 1.983,00 € 3.589,32 €
8.9 Activitats sector Vallès 7.718,00 € 9.384,30 €
8.10 Activitats esplais Girona 500,00 € 462,00 €

9. COMISSIONS 200,00 € 484,00 €
9.1 Comissió de Gènere 100,00 € 0,00 €
9.2 Comissió Reduint Petjada 100,00 € 0,00 €
9.3 Comissió Internacional 0,00 € 484,00 €

10. COMUNICACIÓ 2.150,00 € 2.425,75 €
10.1 Esplac.cat 1.500,00 € 1.573,00 €

150,00 € 235,49 €
10.3 Aplicació imatge corporativa 500,00 € 617,26 €

17.389,00 € 18.704,13 €
11.1 Moviment Laic i Progressista 1.500,00 € 1.500,00 €

14.415,00 € 15.294,25 €
11.3 Consells de Joventut 360,00 € 350,88 €
11.4 Relació amb entitats 1.114,00 € 1.559,00 €

12. GESTIÓ DE RECURSOS 264.738,24 € 330.739,06 €
12.1 Distribució econòmica 210.212,50 € 258.274,19 €
12.2 Amortitzacions i Impostos 11.725,74 € 12.537,41 €
12.3 Serveis generals 41.800,00 € 49.237,53 €
12.4 Cost seus sectors geogràfics 1.000,00 € 1.003,20 €
12.5 Execució Garantia Deute Eixam 0,00 € 9.686,73 €

TOTAL DESPESES   884.717,35 € 1.018.848,60 € TOTAL INGRESSOS 884.717,35 € 1.061.915,45 € 

6.2 Programa de Formació Joan Salas

10.2 Somesplai.cat

11. TREBALL EN XARXA I RELACIONS 
EXTERNES

11.2 International Falcon Movement
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Explicació del compte de resultats 2015

En les pàgines següents es mostra el compte de resultats d’Esplais Catalans de l’any 2015, el resum de les
despeses i ingressos que hi ha hagut durant l’any i la diferència entre aquestes dues magnituds que implica
tancar l’any amb un superàvit de poc més de 40.000 euros.

El  Compte de Resultats  el  contextualitzem respecte del  pressupost  2015 que varem aprovar a l’AGO de
Novembre de 2014, amb el document que teniu entre mans podeu veure fins a quin punt van ser encertades
les previsions de despeses i ingressos fetes ara fa gairebé un any i mig.

El primer que hem de dir és que respecte del 2014 els ingressos han augmentat de forma important tant els
provinents  de  la  Generalitat  de  Catalunya  com  aquells  que  provenen  de  l’Estat  espanyol  i  de  les
administracions locals,  igualment,  encara que en menys mesura,  també han augmentat  lleugerament els
ingressos per quotes d’esplais associats i per nombre de participants a les activitats. Així, els ingressos totals
han superar  el  milió  d’euros,  retornant  al  nivell  de  2012 després  de  dos anys d’ingressos  inferiors.  Part
d’aquests ingressos responen a un canvi del model de conveni i a beques de tipus finalista però tot i així
l’increment és important.

Respecte de les despeses, en general s’han mantingut en la línia del que estava pressupostat i els principals
canvis es deuen al nou model de conveni que fa que Esplac augmenti les transferències a l’Escola Lliure El Sol
quan abans es feia a través de l’MLP o bé l’augment de les beques distribuïdes, ja que com la Generalitat i
l’Ajuntament  de  Barcelona  han augmentat  aquestes  partides,  també  ho hem fet  de  forma simètrica  des
d’Esplac. La desviació més important que sí que constatem és respecte de l’Esplaiada, on les despeses han
crescut  més  d’un  50% fruit  de  sobrepassar  les  expectatives  d’assistència.  Mencionar  també  una  despesa
extraordinària que hem hagut d’assumir per saldar  el  deute de l’Esplai  Eixam amb la Fundació Ferrer i
Guàrdia. 

El superàvit de l’exercici per tant el podem atribuir a un creixement dels ingressos superior a l’experimentat
per les despeses. En aquest sentit convé dir que no és fins al segon o tercer trimestre que Esplais Catalans
rebem la notificació de l’import definitiu que rebrem com a conveni de la Generalitat. Aquest fet ens obliga a
ser prudents a l'hora d'executar el pressupost i ens obliga a contenir la despesa fins que sabem l'import que
rebem i a reajustar el pressupost a partir d'aquest moment.

És per aquest motiu que, durant la darrera part de l’any, s’han pres decisions per adaptar les despeses de
l’associació  a  la  nova  realitat,  a  través  per  exemple  d’ampliar  la  Secretaria  Tècnica en àrees  que  volíem
reforçar com són la comunicació, la informàtica i el suport a projectes. Igualment, també s’han fet millores a
la seu social. Algunes d’aquestes despeses s’aniran notant més durant el 2016 o 2017 que durant el propi
exercici que tanquem.

La  conclusió  que  podem  extreure  és  que  la  situació  econòmica  de  l’associació  és  positiva,  hem  pogut
mantenir i potenciar el suport als esplais durant l’any 2015 i encara ho podrem fer més durant el 2016, hem
sabut  reaccionar  en  gran  mesura  als  canvis  d’ingressos  que  s’han  produït  però  encara  tenim  una  gran
dependència  del  finançament  públic,  molt  volàtil  i  imprevisible,  que  fa  difícil  acabar  d’ajustar-nos  al
pressupost.
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El canvi en el model de gestió del conveni amb la Generalitat

Per entendre el perquè del canvi en els ingressos que ens ha conduït a tenir aquests resultats cal veure primer
com ha afectat el canvi en la gestió del conveni de la Generalitat a les relacions econòmiques dins l'MLP.

El conveni neix d'un acord entre les sis federacions de lleure més grans de Catalunya amb la Generalitat per la
que aquesta destina una partida anual al finançament i promoció d'aquestes entitats. És d'aquest acord amb la
Generalitat d'on surt, per exemple, la distribució econòmica als esplais. En el cas d'Esplac aquest conveni s'ha
fet a través de l'MLP i hi han participat Casals de Joves, Acció Escolta, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l'Escola
Lliure el Sol.

Amb els anys les condicions de la Generalitat han portat a que cada cop menys entitats de l'MLP poguessin
accedir a finançament a través d'aquest conveni. Primer la Fundació i després Casals van sortir d'aquest acord
i aquest any ho ha fet Acció Escolta de cara a treballar en el procés de fusió de les federacions escoltes.

Aquest curs i veient que Esplac i l'Escola eren les dues úniques entitats que participaven del conveni s'ha
decidit que fos Esplac qui el firmés i que la part de l'Escola es distribuís des d'Esplac, sense passar per l'MLP.

Com es veu en el dibuix el canvi ha suposat no tan sols que sigui Esplac qui rebi el global del conveni i que
per tant augmenti els ingressos sinó que, a més, tenint en compte el volum de les entitats que en participaven
s'ha reduït el volum.
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Les despeses del 2015

Les despeses del 2015 es reparteixen, seguint les accions del pla de treball de la següent manera:

Destaquen  les  despeses  destinades  a  la  distribució  econòmica  als  esplais  que  representa  un  15,71%,  les
despeses de la partida d'un equip d'equips (39,13%), que inclou les despeses de la secretaria tècnica i els
desplaçaments  dels  equips  de  dirigents,  la  de  l'Esplaiada  que  representa  un  7,96% i  la  de  l'Escola,  que
representa el 9,68%, una partida nova que abans es distribuïa des de l'MLP. En total aquestes quatre partides
representen un 72,2% del total. 

Detall de les despeses 2015:

A continuació us expliquem amb més detall les principals despeses i desviacions respecte el pressupostat:

1. Òrgans de participació:

1.1 Assemblea General (+2.240,73 €):  Hem augmentat els diners destinats a aquesta partida per
tenir un espai de trobada amb el Gran Comitè el dia previ a l'assemblea, comparar material,
millorar els dissenys i la comunicació i, sobretot, per cobrir les despeses en alimentació per a les
participants.
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1.2 Gran Comitè (+1.120,22 €): durant tot el curs s'han intentat millorar i incrementar els espais de
participació del Gran Comitè. Fer-ho ha augmentat directament les partides de dietes i material
en aquests espais.

2. Un equip d'equips: 

2.3. Secretaria Tècnica (-9.050,01 €): tot i que s'ha augmentat l'estructura tècnica, reforçant l'àrea de
comunicació i ampliant hores a una de les coordinadores de projectes per donar suport a la cap
de projectes, l'allargament dels terminis a l'hora de cobrir algunes de les baixes i l'aplicació de la
nova escala salarial de l'associació ha implicat una rebaixa en aquesta partida. L'augment d'hores
tècniques es notarà, doncs, en el pressupost i l'execució de l'any 2016.

6. Pla de Formació:

6.1. Programa de formació Marta Mata (+52.178,12 €):

6.1.4.Training (-18.550,00 €): aquest any, tot i la interlocució constant amb la Generalitat, no
hem aconseguit la subvenció per a aquest activitat i per tant no l'hem realitzat. En aquest cas
no fer la despesa ha suposat, alhora, no tenir els ingressos.

6.1.10.Aportació estructura escola (+40.510 €): amb el canvi de format en la gestió del conveni
ha passat  a ser  Esplac qui el  rep i  distribueix.  Donat  aquest  canvi  Esplac ha distribuït  a
l'escola els diners que anteriorment s'aportaven des de l'MLP.

6.3. i 6.4.  Programes de formació Anselm Clavé (7.500,00 €) i Teresa Claramunt (+1.400,00
€): en el cas d'aquestes dues partides s'ha fet una aportació lligada, com en el cas de la partida
d'aportació a l'estructura, al canvi de format en la gestió del conveni i les aportacions que es
feien des de l'MLP s'han fet des d'Esplais Catalans. A més s’ha fet una inversió de 6.500€ en la
plataforma informàtica de l’escola i en materials pedagògics amb l’objectiu de millorar la
formació i la gestió d’aquesta.

7. Esplaiada (+27.320,26 €): la variació en aquesta partida es deu sobretot a l'augment de participació
en l'activitat, de 1.800 persones previstes vam passar a 2.200 i això va fer que els costos en transport i
manutencions augmentessin molt. Cal tenir en compte que la quota de participació que s’estableix no
cobreix  bona  part  de  les  despeses  que  impliquen  (transport,  àpats,...)  i  per  tant  l’augment  de
participants implica una despesa neta superior per a l’associació.

8. Sectors geogràfics (-5.920,59 €): en aquesta partida s’hi inclouen les despeses de les activitats dels
sectors. Durant el curs s’han acabat fent menys activitats de les pressupostades o amb una despesa
menor, que també es tradueix en menors ingressos ja que no s’han cobrat tampoc les quotes de
participació pressupostades (-1.979,72€).

12. Gestió de recursos:

12.5.Distribució econòmica (+48.061,69 €): aquesta és segurament una de les partides en que hi ha
més  variació  respecte  al  pressupostat.  L’explicació  es  troba  en  la  partida  de  Beques  de  la
Generalitat  de  Catalunya  i  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  menor  mesura,  la  distribució
d’aquestes  beques  no  estava  pressupostada  i  es  deuen  a  un  ingrés  específic  per  part  de  les
administracions públiques.
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12.5.Serveis  generals:  (+7.437,53 €): s'ha augmentat el  pressupost  destinat  a aquesta partida per
poder  acabar  de  desenvolupar  el  projecte  “Pla  d'usos  d'Avinyó”  un  projecte  amb  un  doble
objectiu: augmentar la rendibilitat del pis on tenim la seu i millorar les condicions de treball
comprant nou material i mobiliari.

12.5.Execució garantia deute Eixam (+9.686,73€): l’Esplai Eixam es troba en un local propietat de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb la qual tenia un contracte de lloguer on Esplais Catalans
érem els avaladors de l’Eixam. El contracte s’ha renegociat durant el 2015 i com a avaladors hem
hagut d’assumir  els  lloguers  no abonats  per l’Eixam.  En el  nou contracte hem deixat  de  ser
avaladors i tenim el compromís de l’Eixam perquè retorni aquests diners els els propers 3 anys.

Els ingressos del 2015

Com ja hem exposat aquest any hem augmentat el conveni amb la Generalitat de Catalunya cosa que ens ha
permès augmentar  la distribució als  esplais  i  reorganitzar  la  secretaria  tècnica.  Aquest  augment  ha anat
acompanyat, a més a més, per un manteniment en les subvencions del Ministerio i un augment en el conveni
amb l'Ajuntament de Barcelona. Tot i això hi ha hagut la caiguda, important, dels ingressos del Training cosa
que, com ja s'ha explicat, no ens ha permès fer l'activitat.

A la gràfica es fa palès, però, que Esplais Catalans seguim tenint sobretot finançament públic, cosa que ens fa
molt depenents de les subvencions públiques i de la variabilitat de les institucions. Seguim treballant per
augmentar el finançament privat, sobretot en grans esdeveniments com poden ser l'Esplaiada o la Monifesta't
i els recursos propis,  generats a partir de les quotes dels esplais i  sòcies col·laboradores i de la venda de
materials.

Assumim que no podem aconseguir que el finançament propi representi una part gran dels nostres ingressos
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Finançament públic
886.839,69 €
84%

Quotes
156.709,31 €
15%

Altres ingressos
18.366,45 €
2%

Distribució ingressos 2015

Institucions Europees

Diputacions i Administracions Locals

Administració Central

Generalitat de Catalunya

0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €

10.565,00 €

61.396,69 €

145.632,00 €

669.246,00 €

12.881,00 €

49.847,00 €

125.239,00 €

534.755,00 €

Distribució i variació del finançament públic

http://www.esplac.cat/


però hem seguit treballant per augmentar-lo i estar menys exposats als canvis en el finançament públic.

Detall dels ingressos del 2015

A continuació expliquem les principals desviacions pel que fa als ingressos de l'associació:

1. Finançament públic: 

1.1. Generalitat de Catalunya (+176.496 €): com ja s'ha explicat aquesta és la partida que ha variat
més respecte del pressupost. Enguany fruit del canvi en la gestió del conveni hem augmentat els
ingressos respecte de l’any 2014 en 134.500 euros. Tot i així, l’aportació a l’Escola Lliure El Sol ha
augmentat en poc més de 40.000 euros que durant el 2014 no passaven per Esplac ja que era
abonat directament per l’MLP a l’Escola, part de l’increment de l’ingrés de la Generalitat ha estat
per a beques i per tant és una despesa finalista (+12.000 euros), la resta sí que s’ha pogut destinar
a l’activitat d’Esplais Catalans i per tant l’increment net per a l’associació ha estat del voltant de
75.000 euros.

1.2. Administració  central  (+1.458  €): el  Training  es  finança  amb  una  subvenció  europea
(ERASMUS+) que està gestionada per l’Institut  de Joventut  d’Espanya s’incorpora en aquest
apartat d’Administració Central. El Training no s’ha fet per falta de subvenció i malgrat això la
partida pràcticament no ha patit canvis perquè un dels projectes que es presenten al Ministerio
ha rebut 24.458 euros més dels pressupostats.

1.3. Diputacions  i  Administracions  locals  (+6.506,69  €): l'augment  en  aquesta  partida  prové
bàsicament del finançament de l'Ajuntament de Barcelona destinat a beques i del conveni que hi
tenim des d'Esplac.

1.5. Diplocat (+2.500€): el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha augmentat la subvenció
que rebem per cobrir despeses de representació fora del territori català cosa que ens ha permès
finançar més desplaçaments internacionals i de treball amb les institucions estatals.

2. Quotes (+9.065,51 €): hem augmentat els ingressos relacionats amb les quotes per tres motius. Han
augmentat lleugerament els participants als esplais i per tant la partida de quotes de federació, també
els  participants  a  l’Esplaiada  i  finalment,  la  més  important,  han  augmentat  els  ingressos  per
contractació d'assegurances dels esplais, ingressos que es destinen a la contractació d'aquestes pels
esplais. Pel que fa a les quotes d'activitats de sector veiem com disminueixen de la mateixa manera
que  ho  fan  les  despeses  en  aquestes  activitats,  com  ja  hem  explicat  perquè  algunes  activitats
pressupostades no s'han realitzat.

3. Altres ingressos (-18.328,1 €): en aquesta partida veiem que els ingressos es redueixen dràsticament
perquè finalment no s'han regularitzar les liquidacions no abonades. Aquest partida prové de la bossa
de diners generada a partir de liquidacions que els esplais fa dos anys o més que no han demanat.
Preveient un augment de despesa per l'Esplaiada i  no l'augment dels ingressos del conveni es va
decidir pressupostar la regularització d'aquests diners, en veure que no faria falta es va apostar per no
fer-ho  i  esperar  a  necessitar-los  més  endavant.  Com  hem  explicat  la  major  part  del  pressupost
d'Esplac prové de finançament públic que és altament volàtil.
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COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES Pressupostat Realitzat Resultat % Desviació

1. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 7.075,00 € 10.235,69 € 3.160,69 € 44,67%

1.1 Assemblea General 5.350,00 € 7.590,73 € 2.240,73 € 41,88%

2.600,00 € 3.956,77 € 1.356,77 € 52,18%

1.1.2 Lloguer espais 2.000,00 € 1.328,50 € -671,50 € -33,58%

1.1.3 Tècnic de so 200,00 € 0,00 € -200,00 € -100,00%

1.1.4 Material 150,00 € 711,65 € 561,65 € 374,43%

1.1.5 Disseny/Comunicació 400,00 € 924,31 € 524,31 € 131,08%

0,00 € 669,50 € 669,50 € 100,00%

1.2 Gran Comitè 1.225,00 € 2.345,22 € 1.120,22 € 91,45%

1.2.1 Manutencions 500,00 € 1.421,53 € 921,53 € 184,31%

1.2.2 Lloguer espais 100,00 € 153,00 € 53,00 € 53,00%

1.2.3 Casa de colònies 625,00 € 770,69 € 145,69 € 23,31%

1.3 Comissions de treball 500,00 € 299,74 € -200,26 € -40,05%

1.3.1 Reunions comissions de treball 500,00 € 299,74 € -200,26 € -40,05%

2. UN EQUIP D'EQUIPS 407.805,11 € 398.656,19 € -9.148,92 € -2,24%

2.1 Equips generals de sector 5.040,00 € 4.298,19 € -741,81 € -14,72%

2.1.1 Desplaçaments EGS 4.800,00 € 4.266,34 € -533,66 € -11,12%

2.1.2 Coordinacions territorials 240,00 € 31,85 € -208,15 € -86,73%

2.2 Equip de Direcció 49.187,86 € 49.830,76 € 642,90 € 1,31%

2.2.1 Desplaçaments ED 5.000,00 € 4.855,43 € -144,57 € -2,89%

2.2.2 Manutencions reunions i tancades 1.400,00 € 1.849,40 € 449,40 € 32,10%

2.2.3 Lloguer d'espais reunions i tancades 600,00 € 129,02 € -470,98 € -78,50%

2.2.4 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals) 39.687,86 € 39.943,28 € 255,42 € 0,64%

2.2.5 Desplaçaments i dietes Secretaria General 2.500,00 € 2.908,43 € 408,43 € 16,34%

2.2.6 Regal comiat ED 0,00 € 145,20 € 145,20 € 100,00%

2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) 353.577,25 € 344.527,24 € -9.050,01 € -2,56%

2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals) 39.687,86 € 38.914,41 € -773,45 € -1,95%

2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.) 32.739,74 € 32.757,65 € 17,91 € 0,05%

2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.) 32.739,74 € 32.776,17 € 36,43 € 0,11%

2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.) 31.016,57 € 28.481,37 € -2.535,20 € -8,17%

2.3.5 Informàtica (25 hores/s.) 19.819,64 € 19.085,27 € -734,37 € -3,71%

15.605,83 € 16.278,67 € 672,84 € 4,31%

15.605,83 € 15.665,34 € 59,51 € 0,38%

2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (25 hores/s.) 19.507,29 € 19.528,35 € 21,06 € 0,11%

15.605,83 € 15.665,56 € 59,73 € 0,38%

15.605,83 € 15.687,89 € 82,06 € 0,53%

15.605,83 € 16.232,28 € 626,45 € 4,01%

2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès (25 hores/s.) 19.507,29 € 19.562,86 € 55,57 € 0,28%
2.3.13 Cooperació Internacional (20 hores/s.) 15.605,83 € 15.706,95 € 101,12 € 0,65%

6.502,43 € 6.339,60 € -162,83 € -2,50%

2.3.15 Informàtica 2 (15 hores/s.) 11.891,79 € 10.313,26 € -1.578,53 € -13,27%

1.1.1 Servei de càtering i manutencions

1.1.6 Allotjament i Dietes Gran Comite

2.3.6 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà i 
Osona Ripollès (20 hores/s.)
2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 
hores/s.)

2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord (20 
hores/s.)
2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i 
Penedès-Garraf  (20 hores/s.)
2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 
hores/s.)

2.3.14 Coordinació Trobada General i Escola d'Esplac (20 hores/s. 5 
mesos)



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES Pressupostat Realitzat Resultat % Desviació

2.3.16 Administració (37,50 hores/s.) 24.338,94 € 23.172,25 € -1.166,69 € -4,79%

2.3.17 Despesa Personal en pràctiques 3.600,00 € 0,00 € -3.600,00 € -100,00%

2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè 1.441,00 € 1.253,67 € -187,33 € -13,00%

2.3.19 Despesa extraordinària de personal: AGO 1.834,00 € 3.211,53 € 1.377,53 € 75,11%

2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac 786,00 € 1.406,45 € 620,45 € 78,94%

2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Trobada General 1.441,00 € 4.095,49 € 2.654,49 € 184,21%

3.088,98 € 0,00 € -3.088,98 € -100,00%

2.3.23 Pla de relleu i Complements 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € -100,00%

2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica 4.000,00 € 5.613,65 € 1.613,65 € 40,34%

2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica 1.000,00 € 1.160,96 € 160,96 € 16,10%

2.3.26 Suport a Comunicació (25 hores/s) 0,00 € 1.617,61 € 1.617,61 € 100,00%

3. SOCIS I SÒCIES COL·LABORADORS/ES 400,00 € 0,00 € -400,00 € -100,00%

3.1 Disseny i campanya de difusió 400,00 € 0,00 € -400,00 € -100,00%

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA 37.970,00 € 36.565,67 € -1.404,33 € -3,70%

4.1 Campaments, colònies i rutes 300,00 € 341,10 € 41,10 € 13,70%

4.1.1 Premi cartell d’estiu 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00%

150,00 € 191,10 € 41,10 € 27,40%

4.2 Eines pels esplais 37.670,00 € 36.224,57 € -1.445,43 € -3,84%

       4.2.1 Comunicació i difusió 5.470,00 € 5.283,79 € -186,21 € -3,40%

4.2.1.1 Agenda 5.370,00 € 5.066,43 € -303,57 € -5,65%

4.2.1.2 Cartells de curs 100,00 € 8,61 € -91,39 € -91,39%

4.2.1.3 Memòria 0,00 € 208,75 € 208,75 € 100,00%

       4.2.2 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents 21.200,00 € 19.610,45 € -1.589,55 € -7,50%

0,00 € 122,46 € 122,46 € 100,00%

       4.2.3 Distribució de material de curs 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00%

       4.2.4 Encerte-la 0,00 € 14,27 € 14,27 € 100,00%

       4.2.4 Llicències Coop de ma 0,00 € 193,60 € 193,60 € 100,00%

5. PROJECTE EDUCATIU 4.100,00 € 4.570,32 € 470,32 € 11,47%

5.1 Projecte Educatiu 200,00 € 0,00 € -200,00 € -100,00%

5.1.1 Difusió 200,00 € 0,00 € -200,00 € -100,00%

5.2 Projecte sobre Participació Infantil 200,00 € 767,82 € 567,82 € 283,91%

5.2.1 Recursos pels esplais 200,00 € 767,82 € 567,82 € 283,91%

5.3 Projecte sobre Inclusió i diversitat 200,00 € 302,50 € 102,50 € 51,25%

5.3.1 Recursos pels esplais 200,00 € 302,50 € 102,50 € 51,25%

5.4 Recerca sobre la història dels esplais 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00%

5.4.1 Realització de l'estudi i despeses de gestió 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00%

6. PLA DE FORMACIÓ 46.473,00 € 98.651,12 € 52.178,12 € 112,28%

6.1 Programa de Formació Marta Mata 43.848,00 € 87.665,41 € 43.817,41 € 99,93%

6.1.1 Càpsules als Esplais 4.550,00 € 4.550,00 € 0,00 € 0,00%

6.1.2 Formació als sectors geogràfics 8.000,00 € 5.828,00 € -2.172,00 € -27,15%

6.1.3 Formacions internacionals 2.000,00 € 3.180,37 € 1.180,37 € 59,02%

    6.1.3.1 Despeses de transport 2.000,00 € 3.180,37 € 1.180,37 € 59,02%

2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Training Course

4.1.2 Impressio cartells i postals

       4.2.3 Assegurança Assistencia Viatge



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES Pressupostat Realitzat Resultat % Desviació

6.1.4 Training 18.550,00 € 0,00 € -18.550,00 € -100,00%

6.1.4.1 Material 18.150,00 € 0,00 € -18.150,00 € -100,00%

6.1.4.2 Formadors 4.000,00 € 0,00 € -4.000,00 € -100,00%

6.1.4.3 Casa de colònies 9.000,00 € 0,00 € -9.000,00 € -100,00%

3.500,00 € 0,00 € -3.500,00 € -100,00%

6.1.4.5 Lloguer furgoneta 700,00 € 0,00 € -700,00 € -100,00%

6.1.4.6 Manutencions 600,00 € 0,00 € -600,00 € -100,00%

6.1.4.7 Dissenyador 350,00 € 0,00 € -350,00 € -100,00%

6.1.5 Escola d’Esplac 4.630,00 € 2.421,34 € -2.208,66 € -47,70%

6.1.5.1 Casa de colònies 3.000,00 € 1.852,52 € -1.147,48 € -38,25%

6.1.5.2 Manutencions 200,00 € 320,94 € 120,94 € 60,47%

6.1.5.3 Desplaçaments Formadors 500,00 € 170,74 € -329,26 € -65,85%

6.1.5.4 Material 100,00 € 60,26 € -39,74 € -39,74%

6.1.5.5 Honoraris Formació 300,00 € 0,00 € -300,00 € -100,00%

6.1.5.6 Dissenys i materials de difusió 430,00 € 0,00 € -430,00 € -100,00%

6.1.5.7 Lloguers de materials 100,00 € 16,88 € -83,12 € -83,12%

6.1.6 Aportació a l’Escola Lliure El Sol 6.118,00 € 6.795,00 € 677,00 € 11,07%

    6.1.6.1 Subvenció Projecte Formació 6.118,00 € 6.795,00 € 677,00 € 11,07%

6.1.7 Jornades de Lleure i sexisme 0,00 € 536,10 € 536,10 € 100,00%

6.1.7.1 Jornades 0,00 € 536,10 € 536,10 € 100,00%
0,00 € 22.674,60 € 22.674,60 € 100,00%

6.1.9 Descomptes cursos M i D 0,00 € 1.170,00 € 1.170,00 € 100,00%

6.1.10 Aportació estructura Escola 0,00 € 40.510,00 € 40.510,00 € 100,00%

2.125,00 € 1.585,71 € -539,29 € -25,38%

6.2.1 Formació Secretària Tècnica 2.125,00 € 1.585,71 € -539,29 € -25,38%

6.3 Programa de Formació Teresa Claramunt 500,00 € 1.900,00 € 1.400,00 € 280,00%

6.3.1 Formació de dirigents 500,00 € 1.900,00 € 1.400,00 € 280,00%

6.4 Programa de Anselm Clavé 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 100,00%

6.4.1 Formació Formadors 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 100,00%

6.4.2 Millora i optimització de l'Escola 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 100,00%

7. ESPLAIADA 2015 51.000,00 € 78.320,26 € 27.320,26 € 53,57%

7.1 Activitats i material 2.700,00 € 1.640,86 € -1.059,14 € -39,23%

7.2 Lloguer instal·lacions 2.450,00 € 7.003,92 € 4.553,92 € 185,87%

7.3 Manutencions 19.330,00 € 22.553,60 € 3.223,60 € 16,68%

7.4 Difusió 7.120,00 € 8.833,28 € 1.713,28 € 24,06%

7.5 Desplaçaments 650,00 € 158,19 € -491,81 € -75,66%

7.6 Autocars 18.000,00 € 33.781,41 € 15.781,41 € 87,67%

7.7 Allotjament 250,00 € 235,00 € -15,00 € -6,00%

7.8 Imprevistos 500,00 € 0,00 € -500,00 € -100,00%

7.9 Concert 0,00 € 4.114,00 € 4.114,00 € 100,00%

8. SECTORS GEOGRÀFICS 45.417,00 € 39.496,41 € -5.920,59 € -13,04%

8.1 Activitats sector Bages-Berguedà 5.553,00 € 3.590,67 € -1.962,33 € -35,34%

       8.1.1 Trobada de joves 192,48 €

       8.1.2 Tancada EGS 42,02 €

6.1.4.4 Bitllets d'avió i altres desplaçaments partners

6.1.8 Descomptes curssos associatius

6.2 Programa de Formació Joan Salas
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1.222,65 €

       8.1.4 Trobada 20N 2015 2.133,52 €

8.2 Activitats sector Baix Llobregat 3.979,00 € 5.010,80 € 1.031,80 € 25,93%

       8.2.1 20n 2014 118,00 €

       8.2.2 Barbacoa 247,43 €

       8.2.3 CIM 125,55 €

29,52 €

       8.2.6 Dessuadores B LL 1.746,51 €

       8.2.7 20 N B LL 0,00 €

       8.2.8 Jornades Lleure i Sexisme 850,00 €

       8.2.9 Taller DUDI BLL 1.893,79 €

8.3 Activitats sector Barcelona 15.588,00 € 9.581,89 € -6.006,11 € -38,53%

       8.3.1 Vesprada 274,44 €

       8.3.2 Localitzat 57,29 €

       8.3.3 Tancada EGS 88,49 €

       8.3.4 Dessuadores 0,00 €

      8.3.5 CIM 1.961,68 €

7.199,99 €

8.4 Activitats sector Barcelonès Nord 1.926,00 € 2.694,60 € 768,60 € 39,91%

       8.4.1 Sopar sector 178,90 €

       8.4.2 Trobem-nos 2014-20145 171,62 €

       8.4.3 Dessuadores BCN Nord 1.817,73 €

       8.4.4 Trobada General Sector 526,35 €

8.5 Activitats sector Camp de Tarragona 1.062,00 € 1.500,91 € 438,91 € 41,33%

721,55 €

       8.5.2 CIM 174,20 €

       8.5.3 20 N 2015 605,16 €

8.6 Activitats sector Maresme 5.983,00 € 3.142,07 € -2.840,93 € -47,48%

1.663,75 €

       8.6.2 Dessuadores 1.361,70 €

      8.6.3 AGO Maresme 116,62 €

8.7 Activitats sector Osona-Ripollès 1.125,00 € 539,85 € -585,15 € -52,01%

211,75 €

8.7.2 20 N O-R 328,10 €

8.8 Activitats sector Penedès-Garraf 1.983,00 € 3.589,32 € 1.606,32 € 81,00%

       8.8.1 20N 2014 0,00 €

488,94 €

       8.8.3 CIM 206,23 €

1.188,00 €

       8.1.3 Trobada Monis B-B

       8.2.5 T. Monis Baix Llo

      8.3.6 Trobada Monis Bcn

       8.5.1 Trobada Monis

       8.6.1 Trobada Monis

8.7.1 Trobada Monis O-R

       8.8.2 Merxendatge

       8.8.4 Trobada Monis P-G
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      8.8.5 Drets dels infants 1.706,15 €

8.9 Activitats sector Vallès 7.718,00 € 9.384,30 € 1.666,30 € 21,59%

       8.9.1 Formació a la brasa 163,60 €

       8.9.2 TGS 3.519,77 €

       8.9.3 Beques Esplaiada 580,00 €

       8.9.4 Dessuadores 1.868,07 €

       8.9.5 Trobada Joves 645,90 €

      8.9.6 Trobada monitors 2.606,96 €

8.10 Activitats esplais Girona 500,00 € 462,00 € -38,00 € -7,60%

       8.10.1 TGS 462,00 €

9. COMISSIONS 200,00 € 484,00 € 284,00 € 142,00%

9.1 Comissió de Gènere 100,00 € 0,00 € -100,00 € -100,00%

9.1.1 Visites als sectors 100,00 € 0,00 €

9.2 Comissió Reduint Petjada 100,00 € 0,00 € -100,00 € -100,00%

9.2.1 Jornades 100,00 € 0,00 €

9.3 Comissió Internacional 0,00 € 484,00 € 484,00 € 100,00%

9.3.1 Guia internacionalisme 0,00 € 484,00 €

10. COMUNICACIÓ 2.150,00 € 2.425,75 € 275,75 € 12,83%

10.1 Esplac.cat 1.500,00 € 1.573,00 € 73,00 € 4,87%

150,00 € 235,49 € 85,49 € 56,99%

10.3 Aplicació imatge corporativa 500,00 € 617,26 € 117,26 € 23,45%

11. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES 17.389,00 € 18.704,13 € 1.315,13 € 7,56%

11.1 Moviment Laic i Progressista 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00%

11.1.1 Quota federació 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00%

14.415,00 € 15.294,25 € 879,25 € 6,10%

11.2.1 Quota 5.250,00 € 5.250,00 € 0,00 € 0,00%

11.2.2 Desplaçaments i representació 2.100,00 € 2.913,31 € 813,31 € 38,73%

11.2.3 Servei de Voluntariat Europeu 2015 7.065,00 € 7.130,94 € 65,94 € 0,93%

11.3 Consells de Joventut 360,00 € 350,88 € -9,12 € -2,53%

11.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB) 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00%

11.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) 210,00 € 200,88 € -9,12 € -4,34%

11.4 Relació amb entitats 1.114,00 € 1.559,00 € 445,00 € 39,95%

11.4.1 Quota FETS-Finançament Ètic i Solidari 384,00 € 384,00 € 0,00 € 0,00%

11.4.2 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC) 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00%

330,00 € 330,00 € 0,00 € 0,00%

0,00 € 300,00 € 300,00 € 100,00%

11.4.6 Triangle Jove 0,00 € 55,00 € 55,00 € 100,00%

11.4.7 Plataforma mai més 0,00 € 90,00 € 90,00 € 100,00%

10.2 Somesplai.cat

11.2 International Falcon Movement

11.4.3 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Re-
conegudes (FOCIR)

11.4.4 Anuari media.cat



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES Pressupostat Realitzat Resultat % Desviació

12. GESTIÓ DE RECURSOS 264.738,24 € 330.739,06 € 66.000,82 € 24,93%

12.1 Distribució econòmica 210.212,50 € 258.274,19 € 48.061,69 € 22,86%

12.1.1 Distribució econòmica de curs 160.212,50 € 160.022,26 € -190,24 € -0,12%

12.1.2 Distribució econòmica per a les activitats d'estiu 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00%

12.1.3 Distribució projecte Connecta Ajuntament de Barcelona 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00%

12.1.4 Beques CJB 0,00 € 8.937,93 € 8.937,93 € 100,00%

12.1.5 Beques Generalitat 0,00 € 39.314,00 € 39.314,00 € 100,00%

12.2 Amortitzacions i Impostos 11.725,74 € 12.537,41 € 811,67 € 6,92%

12.2.1 Amortitzacions 10.675,74 € 11.452,29 € 776,55 € 7,27%

12.2.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona 1.050,00 € 1.085,12 € 35,12 € 3,34%

12.3 Serveis generals 41.800,00 € 49.237,53 € 7.437,53 € 17,79%

12.3.1 Manteniment local Avinyó 44 4.500,00 € 6.909,17 € 2.409,17 € 53,54%

12.3.2 Material d’oficina i d’equips informàtics 3.000,00 € 5.232,54 € 2.232,54 € 74,42%

12.3.3 Material per les obres 0,00 € 953,12 € 953,12 € 100,00%

12.3.3 Serveis professionals 22.700,00 € 24.360,58 € 1.660,58 € 7,32%

12.3.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó 700,00 € 546,00 € -154,00 € -22,00%

12.3.3.2 Manteniment Informàtic 6.150,00 € 3.681,05 € -2.468,95 € -40,15%

12.3.3.3 Missatgeria 100,00 € 176,73 € 76,73 € 76,73%

12.3.3.4 Neteja i manteniment oficina 6.000,00 € 6.630,76 € 630,76 € 10,51%

12.3.3.5 Prevenció riscos laborals 1.700,00 € 1.229,08 € -470,92 € -27,70%

12.3.3.6 Gestoria laboral 2.300,00 € 2.103,73 € -196,27 € -8,53%

12.3.3.7 Auditoria 5.000,00 € 4.544,09 € -455,91 € -9,12%

12.3.3.8 Serveis bancaris 300,00 € 298,98 € -1,02 € -0,34%

12.3.3.9  Notaria 250,00 € 278,37 € 28,37 € 11,35%

12.3.3.10 Taxes Justícia 200,00 € 156,00 € -44,00 € -22,00%

12.3.311 Gestió model 347 0,00 € 617,10 € 617,10 € 100,00%

12.3.3.12 Despeses requeriment AEAT 0,00 € 215,32 € 215,32 € 100,00%

12.3.3.13 Office 0,00 € 491,88 € 491,88 € 100,00%

12.3.3.14 Assessorament jurídic 0,00 € 151,25 € 151,25 € 100,00%

12.3.4 Patents 0,00 € 3.240,24 € 3.240,24 € 100,00%

12.3.4 Subministraments 11.600,00 € 11.782,12 € 182,12 € 1,57%

3.720,09 €

    12.3.4.2 Dominis 252,85

    12.3.4.3 Telefonia i internet 3.295,18

    12.3.4.4 Electricitat 3.093,08

    12.3.4.5 Servidor 1&1 290,28

53,14

    12.3.4.7 Gas 656,73

    12.3.4.8 Aigua 420,77

12.4 Cost seus sectors geogràfics 1.000,00 € 1.003,20 € 3,20 € 0,32%

12.4.1 Cost lloguer seu Camp de Tarragona 1.000,00 € 1.003,20 € 3,20 € 0,32%

    12.3.4.1 Google Apps i drive

    12.3.4.6 Piktocahrt



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES Pressupostat Realitzat Resultat % Desviació

12.5 Execució Garantia Deute Eixam 0,00 € 9.686,73 € 9.686,73 € 100,00%

12.5.1 Execució Garantia Deute Eixam 0,00 € 9.686,73 € 9.686,73 € 100,00%

TOTAL DESPESES   884.717,35 € 1.018.848,60 € 134.131,25 € 15,16%



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS Pressupostat Realitzat Resultat %Desviació

1. FINANÇAMENT PÚBLIC 700.379,00 € 926.153,69 € 225.774,69 € 32,24%
1.1 Generalitat de Catalunya 492.750,00 € 708.560,00 € 215.810,00 € 43,80%

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família 458.750,00 € 675.560,00 € 216.810,00 € 47,26%
1.1.1.1 Conveni Direcció General de Joventut 310.750,00 € 485.203,00 € 174.453,00 € 56,14%

1.1.1.1.1. Beques 2015 39.314,00 € 39.314,00 € 100,00%
1.1.1.2 Conveni Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 147.000,00 € 151.043,00 € 4.043,00 € 2,75%
1.1.1.3 Direcció General per a la Immigració 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 € -100,00%

1.1.2 Fons Social de les Caixes 34.000,00 € 33.000,00 € -1.000,00 € -2,94%
1.2 Administració Central 144.174,00 € 145.632,00 € 1.458,00 € 1,01%

121.174,00 € 145.632,00 € 24.458,00 € 20,18%
80.142,00 € 100.000,00 € 19.858,00 € 24,78%
20.632,00 € 20.632,00 € 0,00 € 0,00%
20.400,00 € 25.000,00 € 4.600,00 € 22,55%
23.000,00 € 0,00 € -23.000,00 € -100,00%
23.000,00 € 0,00 € -23.000,00 € -100,00%

1.3 Diputacions i Administracions Locals 54.890,00 € 61.396,69 € 6.506,69 € 11,85%
1.3.1 Ajuntament de Barcelona 44.350,00 € 51.482,93 € 7.132,93 € 16,08%

1.3.1.1 Conveni 18.850,00 € 19.795,00 € 945,00 € 5,01%
1.3.1.2 Connecta 12.500,00 € 12.500,00 € 0,00 € 0,00%
1.3.1.3 Subvencions 8.000,00 € 10.250,00 € 2.250,00 € 28,13%
1.3.1.4 Barcelona Crea Ocupació 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € -100,00%
1.3.1.5 Projecte beques 2014 i 2015 0,00 € 8.937,93 € 8.937,93 € 100,00%

1.3.2 Ajuntament de Terrassa 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%
1.3.3 Ajuntament de Mataró 1.800,00 € 1.752,19 € -47,81 € -2,66%
1.3.4 Ajuntament de Badalona 240,00 € 640,00 € 400,00 € 166,67%
1.3.5 Ajuntament de Tarragona 300,00 € 400,00 € 100,00 € 33,33%
1.3.6 Ajuntament de Manresa 300,00 € 0,00 € -300,00 € -100,00%
1.3.7 Diputació de Barcelona 6.400,00 € 5.621,57 € -778,43 € -12,16%
1.3.8 Diputació de Girona 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00%
1.3.9 Consell Comarcal Osona 280,00 € 280,00 € 100,00%

1.4 Institucions Europees 7.065,00 € 6.565,00 € -500,00 € -7,08%
1.4.1 Erasmus + (SVE) 7.065,00 € 6.565,00 € -500,00 € -7,08%

1.5 Altres subvencions 1.500,00 € 4.000,00 € 2.500,00 € 166,67%
1.5.1 Diplocat 1.500,00 € 4.000,00 € 2.500,00 € 166,67%

2. QUOTES 147.643,80 € 156.709,31 € 9.065,51 € 6,14%
2.1 Quotes esplais 49.260,00 € 51.792,00 € 2.532,00 € 5,14%

2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà 4.686,00 € 5.298,00 € 612,00 € 13,06%
2.1.2 Quotes sector Barcelona 12.882,00 € 12.252,00 € -630,00 € -4,89%
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat 6.558,00 € 7.518,00 € 960,00 € 14,64%
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord 3.012,00 € 2.904,00 € -108,00 € -3,59%
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona 1.824,00 € 1.752,00 € -72,00 € -3,95%
2.1.6 Quotes sector Maresme 4.002,00 € 4.254,00 € 252,00 € 6,30%
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès 1.650,00 € 1.782,00 € 132,00 € 8,00%
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf 3.966,00 € 4.440,00 € 474,00 € 11,95%
2.1.9 Quotes sector Vallès 9.036,00 € 9.948,00 € 912,00 € 10,09%
2.1.10 Quotes sector Girona 1.644,00 € 1.644,00 € 0,00 € 0,00%

2.2 Quotes per assegurances 28.000,00 € 34.330,46 € 6.330,46 € 22,61%
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors 17.320,00 € 16.302,65 € -1.017,35 € -5,87%

2.3.1 Quotes activitats sector Barcelona 8.000,00 € 3.980,32 € -4.019,68 € -50,25%
2.3.2 Quotes activitats sector Vallès 2.700,00 € 4.680,00 € 1.980,00 € 73,33%
2.3.3 Quotes activitats sector Penedes-Garraf 0,00 € 1.562,00 € 1.562,00 € 100,00%

1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
1.2.1.1 Actividades educativas y de tiempo libre para Infancia en Barrios
1.2.1.2 Formación y apoyo al voluntariado 
1.2.1.3 Transmisión de valores solidarios entre los jóvenes
1.2.2 Instituto de la Juventud
1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)



COMPTE RESULTATS ANY 2015 D’ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS Pressupostat Realitzat Resultat %Desviació

2.3.4 Quotes activitats sector Barcelonès Nord 300,00 € 0,00 € -300,00 € -100,00%
2.3.5 Quotes activitats sector Bages-Berguedà 3.060,00 € 1.029,37 € -2.030,63 € -66,36%
2.3.6 Quotes activitats sector Maresme 2.100,00 € 1.416,50 € -683,50 € -32,55%
2.3.7 Quotes activitats sector Baix Llobregat 700,00 € 2.474,20 € 1.774,20 € 253,46%
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès 300,00 € 190,60 € -109,40 € -36,47%
2.3.9 Quotes activitats sector Camp de Tarragona 0,00 € 814,66 € 814,66 € 100,00%
2.3.10 Quotes activitats Girona 160,00 € 155,00 € -5,00 € -3100,00%

2.4 Quotes Trobada general 45.213,80 € 48.228,00 € 3.014,20 € 6,67%
2.5 Quotes Escola d’Esplac 1.800,00 € 1.225,00 € -575,00 € -31,94%
2.6 Quotes dinar AGO 1.050,00 € 858,00 € -192,00 € -18,29%
2.7 Quotes de socis i sòcies col·laboradores 5.000,00 € 3.633,20 € -1.366,80 € -27,34%
2.8 Quotes jornades lleure i sexisme 340,00 € 340,00 € 100,00%

3. ALTRES INGRESSOS 36.694,55 € 18.366,45 € -18.328,10 -49,95%
3.1 Interessos financers 200,00 € 75,92 € -124,08 -62,04%
3.2 Subvencions oficials de capital 5.886,81 € 5.886,81 € 0,00 0,00%
3.3 Ingressos per les despeses de la comunitat 5.500,00 € 6.670,93 € 1.170,93 21,29%
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals 2.000,00 € 3.403,68 € 1.403,68 70,18%
3.5 Descomptes comercials 750,00 € 565,01 € -184,99 -24,67%
3.6 Venda de publicacions 300,00 € 0,00 € -300,00 -100,00%
3.7 Xec Encís 380,00 € 797,21 € 417,21 109,79%
3.8 Ingressos per abonar taxes a Justícia 200,00 € 136,00 € -64,00 -32,00%
3.9 Regularització de liquidacions no abonades 20.977,74 € 0,00 € -20.977,74 -100,00%
3.10 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis i xerrades 500,00 € 100,00 € -400,00 -80,00%
3.11 Venda i lloguer de material oficina 0,00 € 113,79 € 113,79 100,00%
3.12 Ingressos per la gestió del model 347 0,00 € 617,10 € 617,10 100,00%

TOTAL INGRESSOS  884.717,35 €  1.101.229,45 €  216.512,10 € 24,47%



2.BALANÇ 
DE SITUACIÓ
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Balanç de situació a 31/12/2015
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ACTIU 2015 2014 PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

ACTIU NO CORRENT 234.566,65 € 227.570,41 € PATRIMONI NET 545.318,47 € 508.138,42 €
605,00 € Fons Social 227.193,54 € 227.193,54 €

Patent Esplais Catalans 605,00 € Romanent 168.329,70 € 158.754,68 €
Excedents de l'exercici 43.066,85 € 9.575,02 €

Immobilitzat material 228.641,85 € 222.180,13 €
Terreny (part proporcional 2n pis C/ Avinyó 44) 111.806,02 € 111.806,02 € Ingressos a distribuir diversos exercicis 106.728,38 € 112.615,18 €

205.068,33 € 190.548,89 € Subvencions oficials al capital (per Immobilitzat material) 106.728,38 € 112.615,18 €
Altres instal·lacions 26.755,62 € 26.271,58 €
Mobiliari 25.383,99 € 25.383,99 €
Equips per a processaments d'informació 28.459,89 € 26.861,89 €
Amortització acumulada -168.832,00 € -158.692,24 €

Inversions en empreses del grup 1.502,53 € 1.502,53 €
Participació Escola El Sol 1.502,53 € 1.502,53 €

Crèdit a llarg termini a esplais 3.817,27 € 3.887,75 €
Crèdit a llarg termini a esplais 3.817,27 € 3.887,75 €

ACTIU CORRENT 890.669,20 € 709.104,83 € PASSIU CORRENT 579.917,38 € 428.536,82 €
Deutors 170.456,30 € 608.306,97 € Creditors comercials 21038,01 33.279,12 €
A comptes a proveïdors 1.485,50 € 915,00 € Creditors diversos (proveïdors) 21.038,01 € 33.279,12 €
Clients diversos (Cooperacció) 2.618,00 € 2.026,45 €
Entitats del grup, deutores (entitats MLP) 257,50 € 20.167,50 € Altres deutes no comercials 400747,37 243.060,70 €
Provisió per a insolvències 0,00 € 0,00 € 21.423,52 € 27.179,41 €
Deutors per subvencions (subvencions) 165.070,32 € 584.188,24 € Entitats del grup, creditores (MLP, FFGG i ELLSOL) 93.104,64 € 3.326,17 €
Retencions a compte (dels interessos banc) 52,98 € 37,78 € Esplais, creditors (distribució i projectes) 263.313,14 € 206.592,10 €
Crèdit concedits a curt termini a esplais 972,00 € 972,00 € Entitats de crèdit (targetes de crèdit) 1.162,38 € 3.780,07 €

Remuneracions pendents de pagaments (sous treballadors) 21.743,69 € 2.182,95 €
Tresoreria 715.230,76 € 94.140,44 €
Bancs 714.831,26 € 93.789,20 € Ajustaments per periodificació 158132 152.197,00 €
Caixes 399,50 € 351,24 € Ingressos anticipats 2015 (MSSSI i IFM) 0,00 € 152.197,00 €
Ajustaments per periodificació 4.982,14 € 6.657,42 € 158.132,00 € 0,00 €
Despeses anticipades 2016 (Assegurança i prevenció riscos) 4.982,14 € 6.657,42 €

TOTAL ACTIU 1.125.235,85 € 936.675,24 € TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.125.235,85 € 936.675,24 €

Inmobilitzat intangible

Bé inmoble (Seu d'Esplac: 2n pis Avinyó 44)

Administracions públiques (Seg.Social, IVA i IRPF)

Ingressos anticipats 2016 (MSSSI i Aj.bcn)
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Explicació del balanç de situació a 31 de desembre de 2015

Què és el balanç de situació?

És un document comptable que recull, en un moment donat del temps, tots els elements de titularitat de
l'entitat i que són necessaris per a desenvolupar la seva activitat coneguts com a patrimoni de l'entitat.

Per què serveix el balanç de situació?

És una eina que ens permet analitzar la solvència i la fortalesa financera de l'entitat. També l'utilitzen els
bancs per a valorar la viabilitat de concedir crèdit i l'administració pública el pot tenir en compte per tal de
concedir subvencions.

Estructura del balanç de situació

El balanç es divideix en 3 grans apartats: l'actiu, el passiu i el patrimoni net.

Actiu: Són els béns i drets de l'Associació. S'organitza de més líquid (diners en metàl·lic), que està abaix de
tot, a menys líquid (immobilitzat) que ho trobem al capdamunt. Així es diferencia entre:

• Actiu no corrent: Són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat més d'un any. Per
exemple, un edifici en propietat o una inversió financera.

• Actiu corrent: Són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat menys d'un any. Per
exemple les existències de material o els diners al banc.

Patrimoni net i el passiu: L'entitat, per poder finançar els seus actius, utilitza el patrimoni net (recursos
propis) i el passiu (recursos aliens).

• El patrimoni net: Són els fons propis, on s'inclouen el capital inicial aportat pels socis i els superàvits
d'exercicis anteriors.
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ACTIU (Drets i béns) PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET
Capital (fons social)

Inversions Romanent – Excedents de l'exercici

Crèdits concedits a llarg termini Ingressos a distribuir diversos exercicis

ACTIU CORRENT PASSIU CORRENT
Deutors
Diners que ens deuen Deute i obligacions a llarg termini

Tresoreria
Diners al banc Crèdits a curt termini

Inmobilitzat

Passiu no corrent (>1 any)

Passiu corrent (<1 any)

http://www.esplac.cat/


◦ Fons social: És el capital inicial dipositat pels fundadors de l'entitat i els diners que amb els anys
els associats han decidit capitalitzar.

◦ Romanent: Són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys anteriors i que s'han
decidit guardar per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues d'exercicis posteriors.

◦ Ingressos a distribuir en diversos exercicis: Aquest epígraf recull partides que, com el seu propi
nom indica, s'imputaran a resultats en diversos exercicis, per exemple una subvenció rebuda per
a l'adquisició d'immobilitzat (béns immobles o millores en aquests), la qual s'imputarà a resultats
durant la vida útil de l'immobilitzat i no en l'exercici en el qual es rep.

• Passiu: Són les obligacions de l'associació, els seus deutes.

Anàlisi del balanç de situació

Ens permet fer un diagnòstic sobre la situació financera de l'associació: si l'associació té suficient liquiditat,
quin grau d'endeutament té,  la seva rendibilitat  econòmica, la fortalesa financera...  entre d'altres aspectes
rellevants de la seva gestió.

Liquiditat:

L'actiu corrent ha de ser més gran que els deutes exigibles a curt termini. Si no és així es poden tenir
problemes de liquiditat i arribar a una situació de suspensió de pagaments. Compararem aquestes
dues quantitats.

Anàlisi:

Actiu corrent (890.669,20€)>Passiu corrent (579.917,38€)

Resultat de l'anàlisi: Correcte

Endeutament:

El patrimoni net ha de representar entre el 30 i el 50% del total del Patrimoni Net+Passiu. Estar per
sota del 30% implicaria descapitalització i risc de sobre endeutament.

Anàlisi:

A 31/12/2015 el patrimoni net representa el 48,46% del total del patrimoni net més el passiu.

Resultat de l'anàlisi: Correcte

A destacar del balanç de situació

De l'actiu no corrent:

De l'immobilitzat intangible (Patent Esplais  Catalans): aquest  curs hem renovat algunes de les
patents d'Esplac que inclouen la marca i els logotips en les diverses aplicacions que se'n puguin fer.
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De l'immobilitzat material (Bé immoble): Aquesta partida ha augmentat fruit de les inversions que
s'han fet al llarg del curs en millores de les instal·lacions a la seu d'Avinyó, 44.

Nota sobre l'amortització: Els edificis, els mobles, les màquines, pateixen un desgast fruit del seu ús.
Per exemple, un ordinador es pot quedar obsolet en 5 anys i un edifici en 30. Aquest fet implica que
anualment l’ordinador perdrà un 20% del seu valor (valor de compra) i l’edifici un 3%. Així doncs,
les normes de comptabilitat permeten repartir la despesa d’un actiu al llarg de la seva vida útil en
diferents exercicis.  Quan el bé està del tot amortitzat, ja no és un actiu, doncs ha perdut la seva
utilitat/valor (per això l’amortització està en negatiu al balanç i ens informa quina part d'aquest ja
està “amortitzat”).

Dels crèdits concedits a llarg termini:  El “Crèdit a llarg termini amb Esplais”, és un crèdit sense
interessos que Esplac vàrem concedir de forma extraordinària a l’Esplai Eixam per poder pagar el
lloguer del local i  que aquest,  via liquidació, va retornant, any rere any. A partir d'aquest any se
sumarà a aquest crèdit el concedit a l'esplai per pagar les darreres quotes. Aquest últim crèdit, com ja
s'ha  explicat,  suposarà  que  Esplais  Catalans  deixi  de  ser  avalador  del  conveni  entre  l'Eixam i  la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

De l'actiu corrent:

Clients diversos (Cooperacció): són factures pel lloguer de les sales de Cooperacció que a 31 de
desembre de 2015 encara no s'han cobrat.

Deutors per subvencions: aquesta partida correspon a subvencions que a data de 31 de desembre
encara no hem cobrat encara que han estat atorgades.

Patrimoni net:

Romanent: són reserves de l'associació pendents d'aplicació i que es poden fer servir amb diferents
finalitats com eixugar pèrdues. Actualment el romanent ascendeix a 168.329,7€.

Excedents de l'exercici: és el superàvit corresponent a aquest any que ascendeix a 43.066,85€.

Ingressos a distribuir  en diversos exercicis: són les subvencions que hem rebut per invertir  en
immobilitzat material i que anem distribuint en diversos exercicis.

Del passiu corrent:

Creditors comercials: són aquelles factures que a 31 de desembre encara no s'havien pagat. Això no
implica estar en una situació d'impagament sinó que no s'ha acabat el termini per pagar-les.

Deutes no comercials: són els diners que devem a administracions, en impostos, a l'Escola Lliure el
Sol, per les aportacions i cursos, als esplais per les distribucions i als treballadors i treballadores pels
sous de desembre que, per un error, es van pagar a principis de gener enlloc de finals de desembre.

Ajustaments per periodificació: són ingressos anticipats que corresponen a subvencions atorgades
però que encara no s'han executat.
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Els excedents positius i negatius d'un exercici (superàvit o dèficit) s'acumulen al Balanç de situació, passant a
formar part del Patrimoni Net de l'entitat, dins dues partides:

• Fons social: És l'import per constituir el fons de l'associació en el moment de la seva constitució, més
els superàvits d'anys anteriors que s'ha decidit capitalitzar. El fons Social està destinat únicament a
enfortir financerament l'associació, no és un fons operatiu.

• Romanent: Són les reserves, diner que s'han generat amb superàvits d'anys anterior i que es guarden
per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues d'exercicis anteriors, és un fons operatiu.

Ambdues partides serveixen per tenir  més solvència i  reforçar la liquiditat  de l'entitat,  aspectes que són
importants per facilitar una bona gestió econòmica. 

Així mateix, en el cas concret del romanent, ens permet acumular superàvits al llarg dels anys per poder
millorar  la  nostra  liquiditat  davant  dels  retards  dels  pagaments  de  l'Administració,  fer  front  a  dèficits
d'exercicis futurs i despeses imprevistes i guanyar independència econòmica per la realització de projectes
poc finançables.

Proposem, després de l'aprovació dels comptes anuals, destinar el superàvit de l'any 2015, que ascendeix a
43.066,85 €, a la partida de romanent.
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