
 
 

 

 

 

Aprenent del trajecte fet i mirant l’horitzó 
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“Perquè cal mirar l’horitzó. De 

nit i de dia, aprenent del 

trajecte fet, vivint amb passió 

l’avui i esperançats en el 

demà. Disposem de fars i 

volem ser far en el VINCLE 

amb la comunitat”. 

 

Vincle, gener 2018 
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Amb aquesta memòria de gestió dels programes i serveis desenvolupats al llarg 

de l’any 2017 pretenem donar a conèixer l’activitat desenvolupada  durant 

aquest període. 

 

En el context social hem viscut fets molt importants que esperem que determinin 

un futur millor en les polítiques públiques pel que fa a l’atenció a les persones. 

Aquest es el cas de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei de la Renda 

Garantida de Ciutadania que suposa el dret de tota  persona a rebre una renda 

que li garanteixi viure dignament.  

 

Si bé és cert que es reconeixen millores en la recuperació socio-econòmica a 

nivell de les dades macroeconòmiques, això no es reflecteix en les condicions de 

vida de les persones amb les que treballem. Pel contrari segueix un increment de 

les dificultats socials i afloren greus indicadors de vulnerabilitat. 

 

El nostre compromís de treball amb les persones amb greus problemes per la 

disposició d’habitatge, amb la inclusió de les persones immigrades, amb la 

millora de la convivència i participació comunitària local, amb les minories socio-

culturals i  amb les polítiques d’igualtat i ciutadania; el seguim manifestant i 

exercint en la realització dels projectes exposats en aquesta memòria. Projectes 

que  volem que siguin aportacions rellevants per a les persones que atenem i 

acompanyem. 

 

 

 

1.presentació 
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l’equip humà 

L’equip humà es compon de la JUNTA DIRECTIVA: 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ-GERÈNCIA: Francesc X. Rodríguez Burch 
 

L’EQUIP TÈCNIC format per les següents persones, en diferents moments i 

intensitats: 

 

 

- Aguadé, Marta 

- Ancuta , Marinela 

- Anglès, Queralt  

- Ariza, Dolors 

- Aznar, Beatriz 

- Bermúdez, Alejandro 

- Blasco, Merxe 

- Borrell, Neus 

- Camats, Dolors  

- Carbó, Ariadna 

- Cobacho, Judith 

- Coroian, Carmen M 

- Cruz, Gloria Liliana 

- Diaz, Carlos 

- Durany, Silvia 

- Ferrus, Mireia 

- Garcia, Alba 

- Gil, Ivan 

- Gomez, Miguel Angel 

- Reyes, Patricia 

- Izquierdo, Montse 

- Julià, Cristina 

- Kande, Sira 

- LLiaño, Eric 

- Martinez, Carmen 

- Mileo, Mercè 

- Olivera, Celia 

- Ordoñez, Susana 

- Peña, Fátima 

- Piqué, Silvia 

- Planas, Francina 

- Porta, Carme 

- Puig, Juan Ignacio 

- Puigvert, Montse 

- Riera, Jordina 

- Rodriguez, Francesc 

- Romaguera, Paula 

- Saborido, Laia 

- Sais, Francesc 

- Salas, Montse 

- Sánchez, Carol 

- Sánchez, Santi 

- Sant, Xavier 

- Torrent, Núria 

- Vañó, Julia 

 

2.l’entitat 

PRESIDÈNCIA: Judith Cobacho Haya 
SECRETARIA: Dolors Camats 
TRESORERIA: Francesc Estellés 
VOCALIES: Francina Planas i Benedicto Palacios 
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 l’EQUIP DE VOLUNTARIAT: 

 
 

 
- Binyes, Sami 
- Blanc, Imma 

- Bornescu, Adrian 
- Canals, Pilar 

- Carbonell, Iluminada 
- Carreras, M. Carme 

- Casals, Montserrat 
- Catalin, Petronel 
- El Haddouchi, Siham 

- Jaime, Adrià 

- Jawo, Chito 

- Lemrani, Rachida 
- Masdevall, Vilma 

- Matamala, Mireia 

- Mendoza, Filomena 

- Moreno, Elisabet 

- Navajas, M. José 

- Neras, Marta 

- Pijoan, Conchita 

- Puigdevall, M. Angels 

- Rubió, Maria 

- Sanchez, Anna 

- Sanchez, Marcos 

- Sawaneh, Fatoumata 

- Stefania, Nomela 

- Tella, Helka 
- Tíscar, Juani 
- Zahara, Fátima 

 

 

 

 

Persones en pràctiques professionals, fruit dels convenis amb: 

UNIVERSITAT DE GIRONA,  FUNDACIÓ GENTIS, CIFO-SALT, UNIVERSITAT 

DE BARCELONA,  INS VALLVERA. 

 

- Basela, Adrià 

- Coll, Óscar 

- Sawaneh, Fatoumala 

- Soldado, Jordi 

 

- Sosa, Mario  

- Sosa, Tatiana 

- Recasens, Josep Maria 

- VonDer Kettenburg, Èrika 

 

La nostre visió 

Una entitat cohesionada, sostenible i 

independent, un referent de qualitat i 

especialitzat en les dinàmiques 

d’inclusió residencial i social amb 

perspectiva comunitària, dels diferents 

col·lectius socials en risc d’exclusió. 
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volums d’incidència el 2017 

El volum de la nostra incidència en xifres: 

 

Portem 27 programes i projectes, 

45 persones a l’equip

i 28 voluntàries

Interactuem amb 7.359 persones de 

forma directa amb diferents intensitats, 

804 famílies i, fins a 33.487 persones 

indirectament.

Incidim en 203 comunitats de veïns,  

arribem a 5.539 habitatges ,  estem

presents a 14 localitats i als municipis

del Consell Comarcal del Gironès.
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formació  

 

La formació en el marc de Vincle la constituïxen tots aquells aprenentatges, 

acadèmics i no acadèmics, que repercuteixen en la millora de la qualificació 

professional dels treballadors de l’Entitat, i en la qualitat de la tasca que s’hi 

desenvolupa. Es combina la formació organitzada internament per l’Entitat i 

la participació en l’ofertada per diferents ens organitzatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem organitzat 51,5 hores 

de formació, de les quals 35 

per a necessitats especifiques 

En total s’han destinat  547 

hores laborals a la formació. 

Les persones que treballem a 

VINCLE hem destinat 398 de 

les nostres hores personals a 
formació tècnica 

 



 Memòria 2017 

9 
 

pla de qualitat 

Pendents de certificació, el pla de Qualitat basat en el model “ONG con 

calidad” es va implantant paulatinament segons processos. Comencem amb 

els que tenen major prioritat a tenor de l’anàlisi dels punts crítics de 

l’Entitat. 

Tanmateix destaquem que incorporem el 

model de treball per processos aplicant-los a 

programes de major complexitat. Això ens 

possibilita una major excel·lència en el 

desenvolupament dels serveis i programes en 

els que estem compromesos 

 

 

 

 

ELS NOSTRES VALORS: 

 

 

 

 

 

 

 

• Respecte 

• Compromís  

Persones 

• Igualtat i Justícia 
Social 

• Democràcia i 
participació 

Societat 
• Transparència 

• Innovació i 
creativitat 

• Excel·lència 

Organització 
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àmbits i programes 

Des de Vincle, es realitzen programes d’atenció social i educativa des 

d’una òptica integradora dels elements que configuren l’hàbitat humà en 

cada context local. 

Operativament desenvolupem línies de treball en projectes i serveis entorn 

als següents àmbits. La majoria de programes es situen dinàmicament en 

diversos àmbits, els quals en aquest gràfic els representem de forma 

aproximada segons són la importància quantitativa en el conjunt de Vincle  

 

Immigració 

Inclusió 
Social 

Habitatge 
Social 

Consultoria i 
recerca 

Intervenció 
Comunitària 

Poble 
Gitano 

3.programes 
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Els programes 2017 en els àmbits d’intervenció: 

programes Resum 
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Acollida persones 

nouvingudes a Blanes 

Servei municipal acollida a persones immigrades, 

orientació, formació i acompanyament. Promoció 

de la interculturalitat al municipi. Aj. Blanes 

 

 

 

 

  

Acollida a persones 

nouvingudes a Rubí 

Servei municipal acollida a persones immigrades, 

orientació, formació i acompanyament. Promoció 

de la interculturalitat al municipi. Ajt. Rubí 

 

 

 

 

  

Acollida i mediació 

Gironès 

Servei d’orientació, acollida i mediació 

comunitària de persones immigrades a les 

poblacions del Gironès. Consorci de Benestar 

Social Salt-Gironès. Consell Comarcal 

 

   

  

Acompanyament de 

famílies en habitatge 

Intervenció intensiva de caràcter socioeducatiu 

amb famílies allotjades per Mesa d’Emergència a   
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d’emergència Barcelona. Hàbitat 3 

Acompanyament al 

Reallotjament de Trinitat 

Nova 

Intervenció social i educativa de caràcter familiar i 

comunitari en el procés de remodelació i en el 

marc de Pla de Barris de Barcelona 

 

 

 

   

Acompanyament social 

beneficiaris contracte 

social Entitat Bancària 

Serveis de peritatge, orientació i acompanyament 

familiar amb famílies amb contractes socials o 

ocupants d’habitatge d’Immobiliàries d’empreses 

financeres a Catalunya i València. Daleph-Ingeus 

  

    

Ajuts habitatge 

Gestió i seguiment d’ajuts d’habitatge per a 

persones que han passat perpèrdua d’habitatge i 

amb ingressos reduïts. Catalunya. Daleph-Ingeus 

  

    

Assessorament jurídic en 

estrangeria 

Orientació i assessorament de persones 

immigrades a Salt. Complemetari al serveis 

d’acollida 

   

 

  

Assessorament 

municipal en allotjament 

i inclusió residencial 

Accions s’assessorament i suport per a la 

implementació, programació desenvolupament i 

millora dels serveis relacionats amb l’allotjament i 

la inclusió residencial. Diputació de Barcelona 
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Educació per a tots i 

totes 

Intervenció educativa amb infants i famílies 

gitanes procedents de l’est europeu, i amb les 

seves escoles. Àrea Metropolitana de Bcn. 

Ministerio Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad. 

 
 

 
  

 

Foment proximitat i 

veïnatge 

Experiència pilot d’anàlisi i tractament dels 
problemes de veinatge al districte de Ciutat Vella 

de Barcelona. Ajt. Barcelona 
     

 

Foment Rehabilitació 

Suport tècnic a la promoció de la rehabilitació 
d’edificis en el marc de la llei de barris de 
Barcelona. Ajt. Barcelona 

     
 

Intervenció social a St. 

Joan de Figueres 

Activitats socioeducatives i mediadores en 

coordinació amb el Pla comunitari. Preparació pel 

reallotjament. Incidència amb dones, associació 

de veïns, i a l’ambit educatiu. Barri St. Joan de 

Figueres 

 

  

 

 

 

Mediació comunitària en 

l’ús anòmal de 

l’habitatge a Salt 

Servei de mediació comunita`ria a persones i 

comunitats de veïns i veïnes, en el marc de 
l’habitatge i la convivència. Ajuntament de Salt  
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Mediació ciutadana a 

Olesa de Montserrat 

Servei de mediació familiar, educativa  i 

comunitària, amb enfocament de provenció, 

prevenció i intervenció; també dispositiu de 

prestacions substitutòries i mesures alternatives a 

les sancions per incivisme. Ajuntament Olesa de 

Montserrat 

  

 

   

Menors Rrom 

Intervenció immediata amb menors i famílies  

d’origen romanès en situació de risc social, per a 

la seva vinculació als serveis de proximitat o 

especialitzats 

 

 

 

  

 

Observatori ROMEST 
Xarxa Entitats i Serveis per l’observatori de la 

població gitana de l’Est a Catalunya 

     

 

Programa reincorporació 

al món del treball 

Formació i orientació per a l’accés al món del 

treball a persones immigrades a Cassà de la Selva 

i Salt 

 

  

 

 

  

Punt suport al 

voluntariat 

Servei de connexió, formació i seguiment 

d’Entitats, serveis i voluntaris a Salt 
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ROMEST-Girona 

Diagnòstic, vinculació i acompanyament 

socioeducatiu de persones gitanes porcedents de 

l’est d’Europa al Gironès 

 

    

 

SIPHO 

Servei municipal de mediació i intervenció en 

situacions de pèrdua de l’habitatge o d’ocupació 

als districtes de la ciutat. Ajuntament de 

Barcelona 

  

    

Suport a la cohesió i la 

convivència al Districte 6 

de Badalona.  

Dispositiu de recolzament a les activitats 

comunitàries del districte destinades a millorar la 

convivència i la cohesió social. Ajuntament de 

Badalona 

  

 

   

Suport Comunitari  a 

l’AHC 

Acompanyament, intervenció social, educativa, 

comunitària i de mediació. Experiència pilot de 

seguiment a residents  en mesa d’emergència. 

Agència de l’Habitatge de  Catalunya 

 

 

 

   

Suport en situacions de 

vulnerabilitat 

Dispositiu de suport educatiu i material a 

necessitats específiques de famílies ateses per 

programes de Vincle 
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Xarxa d’acollida i cohesió 

social 

Promoció i coordinació d’activitats d’acollida dels 

comerços de Salt 

  

  

  

Xarxa Tallers Famílies 

Projecte socioeducatiu amb els pares i mares de 

les escoles de Salt, en xarxa amb els serveis 

concernits. Ajuntament de Salt 

 

   

  

Xarxa participada 

d’acollida 

Projecte de promoció i suport als municipis per a 

la implementació de xarxes d’acollida 

comunitaries a la població nouvinguda. 

Comarques de Girona 
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Impactes del programes  

Els diferents programes i serveis que hem desenvolupat al llarg de 2017, o 

en períodes parcials de l’any, han tingut in impacte quantitatiu molt 

diferenciat. Depenent de la missió de cada projecte, i del tipus d’objectius 

s’han exercit formes de treball més intensives i més extensives. Els volums 

de cadascun son els que referenciem en aquest apartat 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Xarxa de Tallers de famílies  

Xarxa d’Acollida i Cohesió Social 

Suport en situacions específiques de vulnerabilitat 

SHIPO 

Romest Girona- IRPF 

Punt voluntariat Salt 

Programa reincorporació al treball.  

Menors Rom 

Mediació comunitària a Olesa de Montserrat 

Mediació comunitària  en l’ús anòmal habitatge a Salt 

Intervenció socioeducativa St. Joan, Figueres 

Educació per a tots i totes 2018. IRPF 

Assessorament jurídic en estrangeria  Aj.  de Salt 

Ajuts habitatge 

Agència de l’Habitatge de Catalunya-Programa … 

Acompanyament social al reallotjament de 38 … 

Acompanyament Social a famílies residents en … 

Acompanyament flies contracte social e. Bancàries 

Acollida nouvinguts Rubí 

Acollida nouvinguts Blanes 

Acollida i mediació Consorci Salt-Gironès 

Amb persones, directament 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Acollida i mediació Consorci Salt-Gironès 

Mediació comunitària a Olesa de Montserrat 

Mediació comunitària  en l’ús anòmal habitatge a Salt 

Agència de l’Habitatge de Catalunya-Programa … 

Acompanyament social al reallotjament de 38 … 

Amb comunitats veinals 
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0 500 1000 1500 2000 2500 

SHIPO 

Mediació comunitària a Olesa de Montserrat 

Mediació comunitària  en l’ús anòmal habitatge a … 

Agència de l’Habitatge de Catalunya-Programa … 

Acompanyament social al reallotjament de 38 … 

Acompanyament flies contracte social e. Bancàries 

Acollida i mediació Consorci Salt-Gironès 

En l'habitatge 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Suport en situacions específiques de vulnerabilitat 

Romest Girona- IRPF 

Menors Rom 

Mediació comunitària a Olesa de Montserrat 

Intervenció socioeducativa St. Joan, Figueres 

Educació per a tots i totes 2018. IRPF 

Agència de l’Habitatge de Catalunya-Programa 
socioeducatiu 

Acompanyament social al reallotjament de 38 
famílies als nous blocs d’habitatges de Trinitat Nova 

Acompanyament Social a famílies residents en 
habitatges de lloguer Social. Habitat 3 

Acompanyament flies contracte social e. Bancàries 

Acollida nouvinguts Blanes 

Acollida i mediació Consorci Salt-Gironès 

Amb famílies 
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Del total de programes, destaquem tres àmbits, la proposrció dels quals 

està calculada segons el número de persones amb les que es treballa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit, segons l' impacte amb persones 

Interculturalitat i mediació 

Habitatge 

Inclusió socials 

 

El 63% del programes 

incorporen intervenció 

comunitària 

 

El 18,5% del 

programes son de 

consultoria 
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localitats 

Els territoris en els quals l’entitat ha fet presència amb intensitats diferents 

durant aquest 2017  a Catalunya són els següents: 

 

 
 

 

 

Cal esmentar també que hem intervingut en el primer quatrimestre a 

localitat de València i Castelló fents seguiment de famílies a l’habitatge  

4.territoris 2016 



 Memòria 2017 

21 
 

seus 

Vincle té una seu central a Barcelona i quatre delegacions a Girona, 

Tarragona, Lleida i Vic. 

 

Seu central 
Barcelona 

 
c/Marina 164, pral. 1a 

08003 Barcelona 

Tel. : 93 268 79 39 
Fax: 93 268 79 37 

 

 

Delegació 
Girona 

 

c/ Rutlla 20 
Girona 17002 

Telèfon 972 22 20 72 

 

Tarragona. 
Espai associatiu i 
treball territorial 

 

Local 16-19. 
Riu Llobregat, bloc 4, escala 9 

Tarragona 43006 

 
Lleida. 

Espai associatiu 
 

c/Henry Dunant 1 
Lleida 25003 

 

Vic. 
Espai associatiu i 
treball territorial 

 

Rambla del Passeig 52, Pral. 2a 
Vic 08500 
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Vincle promou el treball compartit i en xarxa per a ser mes eficaços. Com a 

organització participem en les següents xarxes i espais de treball: 

 

 Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), i a través d’ella a la Taula 

del Tercer Sector de Catalunya 

 

 Responsables de la Vocalia Territorial d’ECAS 

 

 Coordinació de la Vocalia Territorial ECAS de 

Girona 

 

 Membre de la Junta Directiva d’ECAS.  

 

 

 

 Membre del grup de treball sobre 

d’Habitatge i Pobresa energètica de la 

Taula del Tercer Sector 

 

 

 

 Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya o 

Associació Empresarial d’Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) 

 

 

 Participació com a experts al Grup  

de Treball de “Vivienda” del Consejo  

Estatal del Pueblo Gitano.  

 

 

 

 

 Xarxa Barcelona Anti-Rumors 

 

 

 

 

 Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona 

(XAPSLL) 

 

 

 ROMEST. Xarxa per a l’Observatori de  

la realitat de les persones gitanes procedents  

5.xarxes 
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de l’Est d’Europa.  

 

 

 Taula d’Entitats que intervenen amb famílies 

gitanes romaneses a Sta. Coloma de Gramenet. 

 

 

 

 Participació a la xarxa socioeducativa d’Olesa 

de Montserrat a través del Servei de 

Mediació. 

 

 Xarxa Temàtica de Ciutats Educadores 

d'Aprenentatge Servei  

  

 Pla Comunitari de Salt 

 

  Plataforma Salt Educa  

 

 Taula de convivència de Celrà  

 

 Llera jove  

 

 Pla Comunitari D6, St. Roc. Badalona 

 

 Cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona  

 

 Taules de desnonaments dels districtes de Barcelona 

 

 Pla de desenvolupament Comunitari de Sant Joan, Figueres 

 

 Pla Desenvolupament Comunitari de Ca’n Espinós, Gavà 
 

  Pla Desenvolupament Comunitari de Campclar, Tarragona 
 

 Pla de Barris Trinitat Nova, Barcelona 
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Les comunicacions que s’han portat a terme durant aquest any són les 

següents: 

LLoc/Servei/On Tema Data 

Ràdio Olesa Què és la mediació 16 gener 

Taller de comunicació eficaç i 

gestió positiva de conflictes 

Auditori de Casa de Cultura 

Eines i tècniques per millorar 

la gestió dels conflictes dins 

de l’àmbit familiar 

17 gener  

 

Ràdio Olesa Què és la mediació 16 gener 

Taller de mediació  
Alumnes de centre de 

normalització lingüística 
18 gener 

Ràdio Olesa 
Com lluitar contra el bullying 

a les escoles 
20 març 

Salt 
Presentació de servei Punt 

voluntariat 
25 abril 

SOC i GESTIS, Salt 
Prevenció i mediació de 

conflictes 
26 abril 

Participació amb un stand 

informatiu a la Mostra d’Entitats 

d’Olesa 

Stand a la mostra 

d’entitats/Informatiu/Sensib

ilització 

Maig 

6.comunicacions de l’entitat 
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Seminari comunitats veïnals. 

Diputacióde Barcelona 

El Vincle com a eina de 

treball 
15 maig 

Punt Acollida Blanes Mutilació genital femenina 19 maig 

Seminari comunitats veïnals. 

Diputacióde Barcelona 
La gestió de la diversitat 18 setembre 

UDG Servei prevenció i mediació 24 octubre 

Cap Sarrià de Ter Mutilació genital femenina 7 i 14 novmb. 

Taller adreçat a famílies 

Biblioteca. Olesa de M. 

Com viu el conflicto el meu 

fill/a 
21 novembre  

Jornada. Observatori DESC i 

CEESC 

Revertir l’emergència 

habitacional, nous serveis 
22 novembre 

IV Jornades. Auditori de la Coma 

Cros 
Aprenentatge-servei 28 novembre 

Taller antibullying a CEIP 

“Escolàpies” (2h) 

Eines de gestió positive de 

conflictes I prevenció de 

violència a l’aula 

12 desembre  

ROMEST. IV Jornades Presentació de les Jornades 15 desembre 
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ROMEST IV Jornades 

Condicions laborals de la 

població gitana de l’est a les 

Càrniques de Celrà 

15 desembre 

Tallers de gestió positiva de 

conflictes dins l’àmbit educatiu 

/docents  (16h) 

Adreçat a docents: Eines i 

tècniques per millorar la 

gestió dels conflictes dins de 

l’àmbit socioeducatiu 

D’octubre a 

desembre  

Butlletí on-line VINCLE 
Informacions. Edició de 

quatre números 

De gener a 

desembre 
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Ingressos de l’any 2017 

Fonts de finançament: 

 

FONTS PÚBLIQUES 

Ajuntaments i agrupacions 340.157,69 

1.091.777,07 

Empreses públiques 554.568,36 

Administració Gral. Estat 70.230,00 

Diputació provincial 11.922,73 

Generalitat de Catalunya 114.898,29 

FONTS PRIVADES 

  

184.958,81 

  

Empreses Privades 184.958,81 

  

 1.276.735,88 
 

 

Tipologia dels ingressos: 

 

 

 

 

8,37% 

91,63% 

Subvencions públiques Serveis prestats 

7.informació econòmica 
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Despeses de l’any 2017 

Despeses generals 

 

 

Detall de les despeses d’explotació 

 

89% 

11% 

Personal Despeses d’explotació 

Arrendaments 
14,97% 

Reparacions 
3,49% 

Assegurances 
2,91% 

Serveis 
Professionals 

26,99% 

Subministraments 
12,55% 

Activitats 
5,57% 

Publicitat Concursos 
1,77% 

Dietes i 
desplaçaments 

14,98% 

Ajuts socials 
4,04% 

Serveis Bancaris 
1,49% 

Amortització 
2,57% 

Despeses financeres 
1,90% 

Quotes 
0,69% 

Formació 
5,89% 

Altres despeses 
0,17% 
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Balanç de la situació 

ACTIU 2017 % 

Actiu  no corrent 13.818,31            5,19 % 

Immobilitzat intangible 557,77 0,21% 

Immobilitzat Material 7.690,29 2,89% 

Inversions financeres a llarg termini        5.570,25 2,09% 

Actiu  corrent                                   252.414,53          94,81% 

Clients per prestació de serveis             168.692,95         63,36% 

Deutors 14.865,88 5,58% 

Inversions financeres a curt termini 900,00 0,34% 

Efectiu altres actius líquids equivalents 67.995,70 25,53% 

Total actiu                                        266.232,84        100,00% 

PASSIU 2017 % 

Patrimoni net 192.067,84            72,14 % 

Resultat d’exercicis anteriors 169.553,54 63,68 % 

Resultat de l’exercici 22.514,30 8,46 % 

Passiu corrent 74.165,00 27,86 % 

Deutes a curt termini -148,50 -0,05 % 

Creditors per prestacions de serveis 1.781,47 0,67 % 

Beneficiaris creditors 4.029,67 1,51 % 

Altres creditors 20.191,27 7,58 % 

Periodificacions a curt termini 48.311,09 18,15 % 

Total passiu                                      266.232,84        100,00% 

 

Compte de resultats 

CONCEPTE 2017 % 
Prestació de serveis 1.165.477,50 91,28 % 

Subvencions i altres ingressos 106.833,32 8,37 % 

Donacions i llegats 872,85 0,06 % 

Reintegrament de subvencions -1.437,69 -0,11 % 

Ingressos financers 11,48 0,02 % 

Altres ingressos excepcionals 4.978,42 0,38 % 

Total ingressos 1.276.735,8

8 

100,00% 

Personal 1.125.775,12 89,23 % 

Arrendaments 20.355,48 1,62 % 

Reparacions 4.738,21 0,38 % 

Assegurances 3.956,23 0,31 % 

Serveis Professionals 36.697,84 2,91 % 

Subministraments 17.062,42 1,35 % 

Activitats 7.572,10 0,60 % 

Publicitat, concursos 2.304,64 0,18 % 

Ajuts socials 5.498,04 0,43 % 

Altres despeses 29.670,02 2,35 % 

Serveis bancaris 2.008,34 0,16 % 
Amortització de l’immobilitzat 3.493,69 0,27 % 

Despeses financeres 2.587,89 0,21 % 

Total despeses 1.261.720,02 100,00% 

Resultat de l’exercici 2017 15.015,86 7,31 % 
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Vivim amb passió l’avui 

 


