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2.presentació
Acompanyem camins i processos de els persones amb les que treballem.
Ens marquem fites, objectius, busquem resultats, impactes positius, i amb
això, som conscients que els recorreguts no els fem nosaltres, sinó els
homes, dones, joves i infants amb els que enllacem el nostre saber fer
tècnic amb les seves aspiracions i voluntats.
Alhora vivim processos de diferent mena: L’enfortiment de les persones
amb qui col·laborem; les aliances amb entitats, i serveis amb qui compartim
objectius i feina; l’itinerari que anem construint com a Associació i com a
organització professional; el context social i polític canviant… Són processos
amb els que aprenem i que ens fan avançar en coherència i en excel·lència.
I ho volem així perquè vivim uns temps que exigeix dels professionals un
compromís clar pels drets socials i la dignitat de les condicions de vida de
persones grups, col·lectius i comunitats del nostre país
L’any 2015 ha estat per Vincle un any en que es comencen a evidenciar
transformacions significatives.
D’una banda destaquem un major centrament en l’eix de l’habitatge i
l’hàbitat en la seva dimensió social i comunitària. Són nombrosos els
projectes en els que l’habitatge esdevé l’element motivador per generar
canvis en els altres àmbits; i programes en els que s’intervé en tots els
elements comunitaris que conformen l’hàbitat.
El procés de la ILP sobre l’emergència habitacional i La nova llei que n’ha
sorgit (Llei 24/2015), ha provocat una major focalització social entorn a la
problemàtica de l’habitatge, del que se n’ha després noves iniciatives
d’actuació.
En aquest sentit, Vincle hem iniciat experiències d’aliança tècnica amb
Ingeus-Daleph per a la consecució de programes que combinen l’estabilitat
de l’habitatge, amb la inserció o millora laboral i l’atenció social amb
residents en risc de pèrdua d’habitatge
D’altra banda hem aprofundit els processos de treball que portem amb
persones nou arribades, amb la població gitana immigrada procedent de
l’Est d’Europa o de l’Oest de la Península, o arrelada des de fa moltíssims
anys a Figueres
En darrer terme, la Memòria 2015 recull la nostra intenció de comunicar
més i millor: Hem estrenat la web, publicat el primer butlletí, i ens hem
llençat a compartir la nostra experiència en el marc de diferents Jornades i
formats informatius en els que hem estat presents.
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3.l’entitat
missió, visió i valors
Vincle va iniciar el seu treball l’any 2001, a partir d’un grup de
professionals amb experiència en el camp de la inclusió social i el
desenvolupament comunitari, des de la participació de les polítiques socials
de l’administració pública i des del treball en el Tercer Sector. D’aquest
grup, l’any 2004, va néixer l’Associació per la Recerca i l’Acció Social.

MISSIÓ

Vincle té com a missió promoure la inclusió social de
persones i col·lectius en risc, des del seu hàbitat
social, assolint processos de conscienciació, millora,
apoderament i desenvolupament comunitari per tal
de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir
una societat més solidària, justa i cohesionada.

I la visió és ser 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.

VISIÓ

Comprenem que, totes les maneres d’entendre el món i l’entorn proper, tots
els costums i hàbits individuals i col·lectius, totes les formes d’organització
social i familiar són vàlides i valuoses i donen sentit a la vida de les
persones i comunitats que les comparteixen.
En cadascun d’aquests medis o estils de vida les persones i grups s’han de
poder desenvolupar en llibertat, solidaritat, democràcia i justícia. Sempre
dins dels límits de la Declaració Universal dels Drets Humans.
En democràcia, tots els estils de vida han de trobar el seu lloc i
interaccionar amb els altres en igualtat de condicions, superant mirades
etnocèntriques.
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Les condicions individuals en gran part són una extensió de factors
estructurals i conjunturals de la societat. La major part de situacions i
conductes de les persones tenen orígens i circumstàncies socials.

Els valors que defineixen l’entitat són els següents:
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línies del pla estratègic

objectius estratègics

1

objectius
específics

Desenvolupar i
consolidar l’entitat a
diferents nivells

objectius operatius
Implementar les accions de
voluntariat previstes com a
proves pilot a Salt i Habitatges
amb serveis per a Gent Gran

Iniciar les reunions de taula
laboral

Projecció
interna.

Desenvolupar l’Àrea de direcció
financera

Enfortir
l’organització
Emmarcar el nostre
desenvolupament
com associació en la
línia de l’economia
social, i la
sostenibilitat
financera
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Realitzar el plantejament inicial
de quadre de comandament
integral amb indicadors, per
implementar a les reunions de
comitè de direcció estratègica

Mantenir i millorar les polítiques
de
gestió
de
persones,
especialment aquelles que fan
referència a la flexibilitat per
conciliació amb la vida familiar i
personal

Desenvolupar la participació en
els grups de treball d’ECAS

2
Projecció
externa.

Desenvolupar un grup de treball
Potenciar la projecció
extern sobre habitatge social
exterior de
l’associació
Pla de Qualitat: consensuar,
calendaritzar la implementació i
documentar els processos
d’entitat

Referent de
qualitat
Assolir el
reconeixement de
l’activitat, esdevenint
un referent de
qualitat en la
intervenció social i
educativa en el
nostre entorn

Posar en funcionament el
butlletí: El Vincle

Impulsar la creativitat i la
innovació com a elements
transversals al conjunt de
l’organització.

3
Compliment de
la missió.
Desenvolupar
una acció
social
transformadora

Implementar les accions
previstes de nova pàgina web i
nova xarxa intranet.

Desenvolupar
metodologies i
productes innovadors
que ens permetin
millorar la
intervenció.

Millorar els nostres sistemes
d’avaluació: incorporar sistemes
amb diferents agents
avaluadors, especialment amb
un major grau d’aportació dels
participants, i de medició de
gestió i d’impacte

Posar en pràctica accions
d’apoderament col·lectiu,
especialment des d’una
perspectiva de gènere.
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treball fet el 2015, volums d’incidència
El volum de la nostra incidència en xifres:

Portem 19 programes i projectes,

42 persones a l’equip
i 25 voluntàries
Incidint sobre 3676 persones de forma
directa, 1742 famílies i, fins a 13784
persones indirectament.

arribem a 143 comunitats de veïns,

1816 habitatges , 10 assentaments i
29 localitats.
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l’equip humà
L’equip humà es compon de la JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTA: Judith Cobacho Haya
SECRETÀRIA: Dolors Camats
TRESORER: Francesc Estellés
VOCALS: Francina Planas i Benedicto Palacios
DIRECCIÓ-GERPENCIA: Francesc X. Rodríguez Burch

L’EQUIP TÈCNIC format per les següents persones:

Camats Creus,
Dolors
Canas, Cristina
Cobacho Haya,
Judith

Puigvert, Montse
Puigvi, Ingrid
Rodriguez Burch,
Francesc

Palou Lambea,
Noemi
De la Vega Molina,
Olga

Rovira Sola, Mireia

Granollers Mesa,
Nuria

Durany, Silvia

Sánchez Macho,
Desirée

Pinyol Vives, Janina

Touri El, Sara

Sánchez Tena, Santi

Gijon Morales,
Estefania

Espinosa Armada,
Rosa

Sant Granados,
Xavier

Farré Marti, Anna

Solano Vivar, Montse

Fakiri, Karima

Torrecilla López,
Ester

Coroian, Carmen

Garcia Casanova,
Cristina

Vaño, Júlia

González Márquez,
Patricia

Xarbau Adrobau,
Xavier

Piñol Sabaté, Montse

Martinez Peña, Ester

Planas Vilella,
Francina

Anta Vilchez, Ana
Montoriol Serra, Ana
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Cunillera Lahosa,
Mar
Ruiz de Loiza, Maite
Baldrich Garcia,
Natividad
Hernandez Carrillo,
Simao
Junyent Rosa, Karla
Costa Casas, Maira

En qualitat de PRÀCTIQUES PROFESSIONALS:
Etna Sicart

Sandra Grau

Jose Antonio Jimenez

Ruben Rebollo

I, finalment, l’EQUIP DE VOLUNTARIAT:

Jesús Castillo

Imma Blanch

Chiwto Jawo

Helka Tella

Rachida Lemrani

Anna Sánchez

Maria Carme
Carreras

Choumicha Lakkal

Rosa Sala

Karima Haddad

Laura Serradell

Chaymae Tasait

Jose Antonio
Jimenez

Pilar Canals
Miquela Obrador
Iluminada Carbonell
Ma Àngels Torres
Juani Tíscar

Marta Negras Xuclà
Tania Pujada Romera
Jawo Konteh
Jordina Riera Salicrú
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L’organigrama de l’entitat és el següent:

Àrea
Metodologia i
Qualitat

Àrea
d’Execució de
programes
Junta Directiva

Direcció

Àrea
d’Economia i
Finançament

Àrea de
Logística i
Recursos
Humans
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Programes i
Serveis

4.sistemes de treball
La nostra organització aporta valor afegit als programes i serveis que se’ns
confia. Aquest valora afegit té coherència amb la nostra orientació, valors i
plantejaments globals. Per a nosaltres significa el desenvolupament de
sistemes de treball eficaços basats en la qualitat i l’excel·lència.

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.

processos

Tanmateix destaquem que hem iniciat 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.

intranet
Hem aconseguit aquest any una renovació total de la Intranet, més
moderna que ha de permetre el treball col·laboratiu entre tècnics situats en
indrets diferents, del territori. A la finalització del 2015 acaba el rodatge.
o El report setmanal, a través de la Intranet
Té per funció facilitar el seguiment diferit del Programa i del seu
context. Consta de quatre apartats:
Institucions o opinió pública.
Activitats del Programa
Agenda d’activitats externa
Personal de l’equip
o El despatx, constitueix un espai de treball conjunt entre la
direcció de l’àrea de programes i els equips tècnics.
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formació feta (interna i externa)
La formació en el marc de Vincle la constituïxen tots
aquells aprenentatges, tècnics i transversals, 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.

pla
formatiu

Vincle facilita la participació a l’oferta formativa
existent i alhora realitza internament un pla
formatiu d’acord a les necessitats de l’entitat i dels treballadors que la
conformem.
Aquest any hem realitzat:
 Processos de canvi, de 20 hores en total i participació de 15
professionals, amb el docent Manuel Guell.
 Jornada interna sobre la Perspectiva de Gènere, de 5 hores, amb la
participació de 23 professionals, amb el suport de SURT.
 Jornada interna sobre Innovació i Creativitat, de 5 hores, amb la
participació de 25 professionals, i amb la col·laboració del grup
“Impro-Barcelona”.
 Tres grups de treball intern (tipus seminari) que han continuat la
seva tasca sobre La perspectiva de gènere en els programes de
Vincle: Guia orientativa, Innovació en el programes de Vincle i
metodologies eficaces amb població gitana procedent de l’est
d’Europa.

oferta
externa







Pel que fa a l’aprofitament de l’oferta externa,
aquest any s’ha participat a:

 Treball educatiu amb famílies en dificultat.
ECAS. 20 hores, 5 persones
 Lideratge i innovació. ESADE, La Caixa, 100
hores, 1 persona
 Famílies segle XXI. Transformar-se o morir,
IIMU, 12 hores, 2 persones
Mòdul C Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic,
DGI, 2 hores, 2 persones
Housing First, 2 hores, 1 persona
El dret d’asil a Catalunya, DGI, 3 hores, 2 persones
El teixit comunitari, l’eina de treball en territori d’exclusió social,
Fund. Casal Amic, 7 hores, 1 persona
Pobresa energètica. Anàlisi i propostes. Taula Tercer Sector, 16
hores, 1 persona
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 Actuacions per a fer front a la pobresa energètica, Diputació de
Girona, 5 hores, 1 persona.
 El professional com a recurs. Col·lectiu Treballadors Comunitaris, 5
hores, 2 persones
 Els drets humans com a estratègia d’intervenció social. Observatori
DESC i Diputació, 8 hores, 2 persones
 Introducció al peritatge social, COTSC, 16 hores, 2 persones
 Curs diversitat religiosa a Catalunya, DGAR, 18 hores, 1 persona
 Eines pràctiques per a la gestió i prevenció de conflictes, Generalitat i
Aj. Figueres, 30 hores, 1 persona

programació i avaluació
Des de la perspectiva de la Qualitat, l’orientació general de
l’organització és l’acompliment d’expectatives i necessitats de contractants
(clients), i de les parts interessades dels que destaquem prioritàriament els
beneficiaris o participants, grups i comunitats on arrelen.
És imprescindible, no només planificar i avaluar la coherència entre l’Acció i
la Missió de la organització i la seva aplicació a cada programa, sinó també
ho és per a garantir la gestió eficient dels
recursos disponibles, i una acció responsable
Perspectiva
conseqüent amb les demandes de la societat
civil que les sustenten.
de

qualitat
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Aquest plantejament ha implicat la incorporació generalitzada de
diferents elements a sumar amb el que fèiem fins ara. Destaquem en
aquest 2015 els següents:
 Avaluació dels nostres contractants institucionals:
 Avaluació dels serveis, agents concernits, o en xarxa, de cada
programa
 Avaluació dels participants
 Incorporar indicadors d’eficiència
 Incorporar indicadors global de gestió que permeti comptar amb
unes referències generals per a contrastar l’avenç periòdic dels
programes.
 Incorporar indicadors d’impacte, més enllà dels resultats.
A Vincle ens ho plantegem, en general, com un cicle
anual: Programem al gener, en la programació
preveiem i planifiquem com avaluarem, i al desembre
avaluem. Entremig fem dues parades (abril i juliol)
per valorar com va, el procés que seguim: si anem a
la direcció adequada, si les metodologies previstes
s’han de retocar, si valorant el context cal
reprogramar, etc

cicle
anual

Periòdicament preparem i lliurem indicadors quantitatius respecte de la
població amb la que treballem i sobre la gestió que despleguem. Aquests
indicadors serveixen no només per rendir comptes sinó també per a
l’elaboració de la memòria final, al desembre per a poder tenir-la en compte
en la reprogramació de l’any següent.
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5.programes i participants
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:
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Els programes i projectes realitzats, participants i professionals que hi han contribuït, segons àmbit i col·lectius, son:

programa

localitats on
actuem

comunitat
de veïns

famílies

habitatges

Servei d'acollida Ciutadania

Salt

-

-

-

528

1584

Convivència i mediació a Can
Sellarès. VIURBANA.

Viladecans

-

-

-

320

3205

Inclusió i Convivència

Tarragona
(Campclar)

5

9

110

75

485

PDC : Suport a les comunitats de
veïns, Horts socials, grups de
dones

Manlleu

25

317

335

61

880

Mediació Comunitària

Olesa de Montserrat

35

62

54

610

1200
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persones persones
directes indirectes

Acompanyament social i laboral
d'Anticipa.

Servei socioeducatiu en
habitatge social. Agència de
l'Habitatge de Catalunya

L'Hospitalet,
Barcelona, Cornellà,
Badalona, Santa
Coloma, Terrassa,
Sta Perpetua,
Caldes de Montbui,
Sabadell, Rubí, Sant
Boi, Sentmenat,
Barberà, Montcada i
reixach, El Prat de
Llobregat.
Gavà, Torelló,
Manlleu,
L’Hospitalet
(Gornal), Tarragona
(Campclar)

-

56

56

56

168

28

576

591

65

1926

Acompanyament socioeducatiu
de la remodelació del barri de
Bon Pastor

Barcelona

15

161

161

161

182

Gestió del Servei 'Habitatges
amb serveis per a la gent.
Agència de l'Habitatge de
Barcelona

Nou Barris i Ciutat
Vella de Barcelona

2

72

72

78

78
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Suport socioeducatiu en
remodelacions urbanes.
INCASÒL

Manlleu, Badalona
(St. Roc), Barcelona
(Trajana)

21

255

283

758

2235

Programa de reallotjament de
Can Fontanals

Sant Cugat,
Montcada i Reixac,
Sabadell, Terrassa,
Cerdanyola, Rubí.

16

19

19

93

93

Servei d'Atenció Social a
població gitana itinerant (SASPI)

Barcelona

-

85

36 pisos
9 assentam.

351

351

Activitats de preparació del
reallotjament del barri de Sant
Joan de Figueres.

Figueres

60

44

108

140

-

-

130

350

-

-

35

105

Xarxa per a l'observatori de la
situació de la població gitana
procedent de l'Est d'Europa

Projecte Enllaç. Assessorament
en relació a la situació dels
gitanos de l'Est

-

Barcelona, Sta.
Coloma de
Gramenet,
Badalona,
l’Hospitalet
Barcelona,
l’Hospitalet,
Badalona, Celrà,
Sta, Eugènia de
Berga

-

-

20

Jornades Obrint Portes

Barcelona

-

-

-

73

511

Educació per a tohom.
Escolarització d'infants gitanos
procedents de l'Est d'Europa

Barcelona.
L'Hospitalet

-

12

-

88

59

Servei d'atenció inmediata a
menors romanesos

Barcelona.
L'Hospitalet,
Badalona

-

58

55

86

232

Suport per a l'implementació,
programació, desenvolupament i
millora dels serveis socials
realacionats amb l'allotjament i
l'inclusió residencial

Arenys de Munt,
Berga, Gironella,
Pineda, Santa
Coloma de
Gramenet

-

-

-

-

-
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6.territoris 2015
localitats
Els territoris en els quals l’entitat ha fet presència durant aquest 2015 són
els següents:

Olesa de Montserrat
Pineda
Rubí
Sabadell
Salt
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpetua de la Mogoda
Sentmenat
Tarragona
Terrassa
Torelló
Viladecans

Arenys de Munt
Badalona
Barberà del Vallès
Barcelona
Berga
Caldes de Montbui
Cerdanyola
Cornellà
El Prat de Llobregat
Figueres
Gavà
Gironella
L'Hospitalet
Manlleu
Montcada i Reixac
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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:

7.xarxes
•

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), i a través d’ella a la Taula
del tercer Sector de Catalunya

•

Coordinació de la Vocalia Territorial ECAS de Girona

•

Membre de la Junta Directiva d’ECAS.

•

Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya o
Associació Empresarial d’Iniciativa Social de Catalunya (AEISC)

•

Grup de treball sobre contractació pública de la citada Confederació

•

Xarxa Barcelona Anti-Rumors

24

•

Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL)

•

ROMEST. Xarxa per a l’Observatori de la realitat de les persones
gitanes procedents de l’Est d’Europa.

•

Taula d’Entitats que intervenen amb famílies gitanes romaneses a
Sta. Coloma de Gramenet.

•

Participació al Consell de Ciutat de Salt
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8.comunicacions de l’entitat
Les comunicacions que s’han portat a terme durant aquest any són les
següents:

o

Presentació de VINCLE i Xarxa Romest a la Jornada de la Direcció
General d’Immigració (DGI) sobre el ‘Marc jurídic dels ciutadans
comunitaris i la inclusió’, a Barcelona, febrer del 2015

o

Presentació del Projecte d’intervenció socioeducativa contra la
violència en l’àmbit educatiu a Olesa de Montserrat, maig del
2015

o

Edició del primer butlletí on-line
de la nostra Entitat: "El Vincle",
juliol 2015

o

Organització del Concurs de la
millor parcel·la dels horts de
Can Sanglas, a Manlleu, el
setembre del 2015

o

Presentació d’ ‘Impuls a l’autoorganització i convivència veïnal
en el marc de les comunitats de veïns i veïnes com a
estratègia de cohesió social’, DGI. A Barcelona, octubre del 2015

Suport Comunitari
Impuls a l’autoorganització i convivència veïnal en
el marc de les comunitats de veïns i veïnes com a
estratègia de cohesió social
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o

Presentació de l’Entitat VINCLE
a CECAS, l’octubre del 2015

Jornades CECAS
Octubre de 2015

http://www.vincle.org/

o

Organització i desenvolupament de les Jornades Obrint Portes del
Departament de Benestar i Família, a l’Ajuntament de Barcelona,
novembre 2015

Xarxa per a l’observatori de la situació de la població gitana de l’Est d’Europa a Catalunya

II Jornades

Obrint Portes
19 de novembre 2015romest@vincle.org
www.ROMEST.cat
@romest13

o

Presentacions a Ràdio Olesa:
 Presentació del servei de mediació que gestiona VINCLE,
el gener del 2015
 Presentació sobre veïnatge, l’abril del 2015
 Presentació sobre assetjament escolar, el setembre
2015
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9.informació econòmica
Ingressos de l’any 2015

FONTS DE FINANÇAMENT
0,02%
4%
PRÒPIES
PÚBLIQUES
PRIVADES
96%

FONTS PRÒPIES
FONTS PÚBLIQUES

FONTS PRIVADES

Pagament usuaris per servei
Ajuntaments i agrupacions
Administració Gral. Estat
Diputació provincial
Generalitat de Catalunya
Obres Socials
Fundacions
Empreses
Altres

250,00
485.179,41
34.500,00
4.982,77
403.009,47
18.150,00
31.000,00
13.161,04
972,20

250,00

927.671,65

63.283,24

991.204,89

ORIGEN dels INGRESSOS
8%

subvencions públiques
prestació de serveis
92%
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Despeses de l’any 2015

DESPESES GENERALS

15%

Despeses personal
Despeses explotació

85%

DETALL DESPESES EXPLOTACIÓ
Arrendaments

1%

3%
1%

Reparacions
23%

Assegurances

23%

Serveis professionals
Subministraments
2%
2%

1%

Activitats
Publicitat concursos
Ajust socials

13%

21%

Serveis bancaris
Amortització

10%

Despeses financeres
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Balanç de la situació
ACTIU
Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat Material
Inversions financeres a llarg termini
Actiu corrent
Clients per prestació de serveis
Deutors
Efectiu altres actius líquids equivalents

Total actiu
PASSIU
Patrimoni net
Fons propis
Resultat de l’exercici
Passiu no corrent
Deutes a llarg termini
Passiu corrent
Deutes a curt termini
Beneficiaris creditors
Altres creditors
Partides pendents d’aplicació
Total passiu

2015

%

18.968,65
2.153,81
3.378,99
13.435,85
166.003,41
117.010,39
-26.908,74
75.901,76

10,25%
1,16%
1,83%
7,26%
89,75%
63,25%
-14,53%
41,03%

184.972,06
2015

100,00%
%

123.925,37
109.781,77
14.143,60
22.500,00
22.500,00
38.298,51
2.839,25
2.980,46
32.478,80
248,18
184.972,06

67,00%
59,35%
7,65%
12,16%
12,16%
20,70%
1,54%
1,61%
17,55%
0,14%
100,00%

2015

%

907.629,92
82.602,77
972,20
991.204,89
832.497,70
32.392,30
2.697,70
2.938,25
30.917,88
14.486,75
19.318,38
1.654,38
32.368,55
75,00
1.725,32
1.644,51
4.344,57
977.061,29
14.143,60

91,57%
8,34%
0,09%
100,00%
85,20%
3,32%
0,28%
0,30%
3,16%
1,48%
1,99%
0,16%
3,31%
0,01%
0,18%
0,17%
0,44%
100,00%
1,42%

Compte de resultats
CONCEPTE
Prestació de serveis
Subvencions i altres ingressos
Ingressos excepcionals
Total ingressos
Personal
Arrendaments
Reparacions
Assegurances
Serveis Professionals
Subministraments
Activitats
Publicitat,concursos
Ajuts socials
Altres tributs
Serveis bancaris
Amortització de l’immobilitzat
Despeses financeres
Total despeses
Resultat de l’exercici 2015
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