
Comisió de Finances 
10.01.217  -  ACTA ado 

r ACTA COORDINADORA - XX.07.2015 

HORA I LLOC    20:00 HORAS -SEDE LA MORADA  

ROLES ACTA     

  MODERACIÓ     

  TORN DE PARAULA   

 

ORDRE DEL DIA / PUNTS TRACTATS: 

 
1.- Revisió i Càlcul del Pressupost per a 2017 
2.- Torn obert de paraules 

Assistents 4  persones 

 

 

1.- Revisió i Càlcul del Pressupost per a 2017 
 
En primer lloc, Pilar havia fet un esborrany del pressupost basat en dades de 2016. 
  A la reunió s'ajusten partides conjuntament i es realitzen i / o revisen els càlculs, les 
partides una per una. 
 
Les quatre persones reunides vam arribar a consens 

 

 

 

Nombre  Apellido s  Nombre  Apellido s 
     

JOAN     
SUSI     
GUILLERMO     
PILAR     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



              

                                      Borrador  ACTA COORDINADORA - XX.07.2015        
                                 

PRESSUPOST VALÈNCIA EN COMÚ- EXERCICI 2017 
 
1.- Per a la realització del pressupost es té en compte els ingressos aproximats 
de l'exercici 2016 que ascendeixen a 91.659.- € i provenen de: 
- Excedents que s'ingressa en Valc: 82.200.- €, El total de l'excedent juntament 
amb el de Podem és de 97.000.- € i el que han ingressat és de 62.432,80 falten 
19767.20 
- Ingressos quotes que s'ingressen en mesos parells: 1.500.- € 
- Subvenció electoral disponible: 7.959- (falta per cobrar una part i hem tret els 
bons a retornar 
2.- Pel que fa a la partida de sortides tenim (66% de tot l'excedent) 
- Projectem 2ª Edició: En aquesta convocatòria es destinaran TRENTA-
QUATRE MIL EUROS (34.000 €), com a màxim, a la subvenció de projectes. 
Per tal de poder arribar al major nombre d'actuacions possible, la quantitat 
màxima a subvencionar no sobrepassarà els DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
(2.500 €) per projecte. 
 
Donacions: A Manifestacions ... 1.500.- € 
 
- Partides de Despeses per a 2017 (19% dels ingressos totals): 27.800.- 
 

 

- - Immobilitzat: MATERIAL-visibilització +: CAMBRES + ALTAVEUS + 
PANCARTES: 1.600.- € 
 
3.- Execució de despeses i presa de decisions: 
- Imports iguals a 2016 o inferiors a 150.- € no es requerirà pressupost previ. La 
Comissió Coordinadora autoritzarà la despesa mitjançant comunicació 
electrònica, sempre que ho consideri ajustat a pressupost. 
- Per imports compresos entre 151 € i 600.- €, serà necessària l'aprovació de la 
despesa en reunió formal de la Comissió Coordinadora. L'autorització de la 
despesa ha de quedar reflectida en l'acta en què s'aprovi. 
- Per a imports superiors a 600.- €, caldrà presentar, com a mínim, dos 

Partides PPTO 

PERSONAL CONTRACTAT 

(1 PERSONA) 9.000.-€ 

INFORMÀTICA: MANTENIMENT WEB Y PUBLICITAT WEB 3.500.-€ 

CAMPANYES  PRÒPIES: AVALUACIONS-INTÈRPRETS-JORNADES-VIATGE- ESDEVENIMENTS-pamflets 2.500.- € 

DESPESES ADMINISTRATIUS (NOTÀRIES-CORREUS-FOTOCÒPIES-COMISSIONS BANCÀRIES) 1.000.-€ 

IMPREVISTES 1.500,00 € 

LLOGUER SEU 6.000,00.-€ 

GESTIÓ COMPTABLE 2.700.- € 
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pressupostos i la factura proforma confeccionada pel proveïdor que sigui elegit 
per proporcionar el servei. En aquest cas, el Plenari donarà llum verda a la 
despesa després aprovar-lo en una de les seves reunions i ha de quedar 
reflectit en l'acta en què s'aprovi, incloent-se en la mateixa còpies dels 
pressupostos i de la factura proforma corresponent a aquesta despesa. 
 - En qualsevol cas, la Comissió Coordinadora informarà immediatament a la 
persona que actuï com a tresorera de qualsevol despesa que s'autoritzi. 

 

 

.- Torn obert de paraules 
 
- Dimecres 11, Pilar es reuneix amb Teresa, per explicar-li el pressupost que hem 
acordat i també està d'acord. 
- Vam decidir que proposarem una altra reunió més endavant perquè Pilar expliqui les 
despeses i ingressos que es presentaran al Plenari respecte 2016 
 


