
PROCÉS CONSTITUENT

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST PEL 2014

INGRESSOS

Rebuts domiciliats   13.200,00 €
Aportacions diverses 128.000,00 €
Venda de marxandatge   16.000,00 €
Ingressos diversos                  10.000,00 €  
TOTAL D'INGRESSOS           167.200,00 €

En el pressupost ja veieu que hi ha uns rebuts domiciliats i uns ingressos diversos, amb 
una important desviació a favor de la segona partida. Seria important que hi haguessin 
més rebuts  domiciliats  per  comptar  amb més ingressos  fixos  trimestralment.  Tampoc 
molesta  que  cada  associat,  quan  li  vagi  bé,  faci  un  ingrés  en  funció  de  les  seves 
disponibilitats. Al cap i a la fi l'única obligació que tenim els uns en vers els altres és la 
d'ajudar-nos de la manera que cadascú pugui o cregui que ho ha de fer.  

La partida de venda de marxandatge,  tot  i  que posa venda,  més aviat  s'hauria de dir 
"aportacions per la difusió". Tot és tan fàcil com, a les parades de repartiment, en lloc de 
posar  preu es  posa  aportació  mínima. De  moment  està  previst  fer  una  consulta  a 
l'A.E.A.T.  per  clarificar  conceptes  i  aplicacions,  de  les  quals  coses  s'informarà  a  les 
diferent assemblees quan es tingui una resposta.

La darrera partida d'ingressos diversos és per ficar les coses no previstes que ens 
puguin ingressar i es correspon amb la contrapartida de despeses no previstes, pel 
mateix import ambdues partides.

DESPESES

Actes i difusió gràfica            111.000,00 €
Donatius a altres moviments     4.000,00 €
Compra de marxandatge                8.500,00 €
Despeses judicials i sancions   25.000,00 €
Informàtica/Internet     5.000,00 €
Serveis professionals     3.000,00 €
Assegurances        200,00 €
Despeses bancàries        500,00 €
Despeses no previstes                 10.000,00 €  
TOTAL DESPESES            167.200,00 €



Pel  que  fa  a  les  despeses,  ja  veieu  que  comencen amb la  partida  més  important,  la 
d'organització d'actes i la de difusió gràfica per anunciar les nostres activitats. 

Després, les aportacions a altres moviments, com s'ha fet en el passat trimestre amb el 
suport que s'ha donat a la vaga dels mestres de Ses Illes. Durant aquest exercici que ara 
començarà és previsible que calgui donar suport a d'altres moviments que, com nosaltres, 
voldran un canvi de la societat a favor dels pobres.

La  compra  de  marxandatge  reflexa,  si  la  comparem  amb  els  ingressos  pel  mateix 
concepte i malgrat la nostra filosofia, la necessitat de tenir uns recursos per donar suport a 
les activitats de l'associació.

La  següent  partida  "despeses  judicials  i  sancions"  no estava prevista,  en  principi.  Jo 
pensava que entre els més de 44.000 associats hi hauria advocats suficients per defensar-
nos. Però, tot i que fos així, cal preveure les taxes judicials i, de manera molt especial, les 
garrotades a la butxaca que en temps de crisi són les que fan més mal. Ja sabeu que el 
govern del PP ha tret una llei en aquest sentit i sabent com saben que els què protestaran 
són  pobres,  se'ls  hi  posa  una  sanció  administrativa  de  caràcter  econòmic,  que  no  té 
defensa en cap tribunal, i queden desemparats i amb l'única sortida de fer recaptes per 
pagar la sanció. 

La partida d'informàtica i Internet és pel manteniment de la web i el cost de tot el cabal 
de consultes i missatges que hi posem.

Els  possibles  serveis  professional  d'aquesta  partida  serien,  entre  d'altres,  per  la 
contractació anual d'una auditoria dels comptes.

Les demés partides de despeses són petites i fàcilment entenedores: una assegurança per 
si algú es fa mal en un dels nostres actes públics i les despeses bancàries pel cobrament 
dels rebuts.

Les  despeses no previstes no es poden explicar fins que no es liquida el pressupost, a 
final de l'exercici. Si pogués fer-ho ara deixarien de ser imprevistes.


