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MEMÒRIA ECONÒMICA
FEDERACIÓ D’ENTITATS CALÀBRIA 66 – CONVENI 2016
Durant l’any 2015 es van celebrar diferents reunions entre els representants de la Federació
D’Entitats Calàbria 66 i els del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona per determinar el
Conveni Econòmic que permetria aconseguir els recursos per tal de gestionar operativament l’espai
veïnal de Calàbria 66. Finalment i molt condicionats pel fet de que l’Ajuntament no disposava d’uns
pressupostos aprovats per a l’any 2016, l’Ajuntament destinava la quantitat de 31.069,31 eur pel
Conveni Econòmic de la Federació d’Entitats Calàbria 66.

PRESSUPOST ORIGINAL

El pressupost que es va elaborar per a la gestió econòmica de Calàbria 66 i que consta en el pla de
viabilitat del Conveni Econòmic 2016 va ser aquest:
Recursos humans:
Comunicacions:
Adquisició de material fungible:
Transports – Missatgeria:
Publicitat i Propaganda:
Assegurances:
Treballs realitzats per empreses ext.:

24.360,66 eur
929,33 eur
400,00 eur
300,00 eur
2.429,32 eur
1.200,00 eur
1.450,00 eur

Aquest pressupost estava plantejat perquè fos efectiu des de el primer dia del 2016. El fet crucial es
que els diners del conveni no han sigut rebuts per part de la Federació d’Entitats Calàbria 66 fins al
19/10/2016, per lo que el plantejament inicial del pressupost va haver de ser convenientment
modificat.

DESPESES

La Federació ha hagut d’afrontar la despesa del cost d’un treballador a mitja jornada durant aquest
any. Donat que la Federació no desponia encara de recursos econòmics, la contractació d’aquest
treballador ha sigut realitzada a la pràctica per una entitat membre de la Federació, que un cop
suportada la despesa del salari facturava la mateixa quantitat seguint instruccions del Districte per
recuperar l’import avançat. L’import total avançat en relació a aquests salaris va ser de 7.644,25 eur.
El Districte descomptaria aquest import corresponent dels salaris ja pagats de la quantitat facilitada a
la Federació d’Entitats Calàbria 66 en el moment de fer arribar els diners a la Federació. Finalment, la
quantitat econòmica rebuda en data 19/10/16 per part de l’Ajuntament va ser de 23.424,75 eur, es a
dir, la quantitat de 31.069,31 eur destinada al Conveni Econòmic, menys 7.644,25 eur que correspon
als salaris avançats de la persona que treballava per compte de la Federació.
Donat aquest fet, aquesta és la justificació de les despeses realitzades durant l’any 2016 per la
Federació d’Entitats Calàbria 66:
Recursos humans:
Comunicacions:
Adquisició de material fungible:

14.529,98 eur
1.550,06 eur
5.401,80 eur

Treballs realitzats per empreses externes:
Altres despeses:
Presentació documentació a Justícia:
IVA 3rd Trimestre:
Tributs:
Concert Festa 1er. Aniversari:
Caterings esdeveniments Calàbria 66:
Assegurances:
Despeses bancaries:

1.176,80 eur

TOTAL DESPESES:

24.835,23 EUR

42,00 eur
125,65 eur
637,82 eur
300,00 eur
354,15 eur
681,26 eur
35,71 eur

INGRESOS

La Federació d’Entitats Calàbria 66 ha generat els següents ingressos generats per la cessió dels
espais:
1.923,60 EUR

RESULTAT CONVENI

Com a resultat, la liquidació del Conveni Econòmic del 2016 es faria de la següent manera:
-

Quantitat cobrada per la Fed. d’Enti. Calàbria 66:
Ingressos generats per la cessió dels espais:
Despeses (descomptant els salaris avançats):

+23.424,75 eur
+1.923,60 eur
-17.190,98 eur

DIFERÈNCIA A RETORNAR A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:
8.157,37 EUR

