Informe de Gestió de la Secretaria de Finances 2012-2017
A data d'avui el PSC Maresme no té deutes ni factures pendents de pagament amb cap
proveïdor. Malgrat això, la situació econòmica de la federació i de les seves
agrupacions, des d'un punt de vista de conjunt, resulta delicada, especialment des del
punt de vista de la tresoreria.
Durant el període 2012-2017 les funcions d'aquesta secretaria han estat les següents:





Validar les despeses, ordinàries i extraordinàries, del PSC Maresme i de totes
les agrupacions de la federació.
Fer el seguiment dels rebuts de quotes impagades de la militància i de les
aportacions dels càrrecs electes i gestionar, conjuntament amb les agrupacions,
el cobrament dels mateixos.
Tramitar els convenis entre les agrupacions i els respectius grups municipals
socialistes, per tal de dotar d'ingressos al partit.
Validar l'obertura i tancament dels locals de les diferents agrupacions del partit
al Maresme.

Les fonts d'ingressos de les que disposa el PSC Maresme i les seves agrupacions són les
següents:





Les quotes de la militància (el 5% de les quals es destinen a la federació i la
resta a l'agrupació que correspongui).
Les aportacions dels càrrecs electes (d'acord amb els estatuts del partit), a
nivell local i comarcal.
Els traspassos fets des dels comptes dels grups municipals socialistes (per les
subvencions que es reben a través de les administracions) a partir dels convenis
signats entre aquests i les respectives agrupacions.
Ingressos extraordinaris (venda de loteria de les agrupacions, cobrament de
tickets de dinars, sopars, etc.).

Com es pot comprovar, durant el període 2012-2017, les fonts d'ingressos s'han vist
reduïdes, a causa dels pitjors resultats electorals obtinguts, del menor import de les
subvencions aportades per les administracions i de la disminució en el nombre de
militants a causa de les baixes que s'han produït durant aquests anys.
Tenint en compte quines són les fonts d'ingressos de les que disposa el PSC Maresme,
cal tenir present que la federació del Maresme té un desequilibri, de caràcter històric,
entre els seus ingressos (a causa de les limitacions i les seves despeses. Per tal de
corregir aquest desequilibri, des d'aquesta secretaria i juntament amb la d'organització,
s'han aplicat algunes mesures:





Tancament dels locals de les seus de les agrupacions de: El Masnou, Vilassar de
Mar, Tordera, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt i Arenys de Mar, i també de
l'Espai Cerdanyola de Mataró.
Eliminació de qualsevol tipus de dieta als membres de l'executiva de federació.
Reducció del nombre d'hores del contracte de neteja de la seu de la federació.






Fer un seguiment de les línies de telefonia i d'internet existents a la federació i
donar-ne de baixa les que tenien un ús prou justificat.
Passar una nota informativa a totes les agrupacions per tal de que ens donessin
avís amb previsió sobre qualsevol despesa superior a 300 euros.
Abordar directament, amb militants i càrrecs electes, el cobrament pendent de
quotes.
Reducció de les despeses de les campanyes, especialment durant les eleccions
autonòmiques i generals.

Tot i així, per poder acabar de corregir l'esmentat desequilibri entre ingressos i
despeses, també s'ha mantingut un contacte periòdic amb la gerència del partit per tal
de poder rebre subvencions que facilitessin la gestió de la tresoreria de la federació.
Això es va fer especialment necessari des del darrer trimestre de l'any 2014 fins al
primer trimestre de l'any 2016, a causa del gran volum de despeses generat per la precampanya i la campanya de les eleccions municipals de maig del 2015. Durant alguns
mesos vam patir endarreriments en el pagament d'algunes factures de diferents
agrupacions relacionades amb aquesta comtesa electoral. A data d'avui s'han liquidat
totes les factures rebudes en relació a aquesta campanya.
Durant aquests anys, s'han anat presentant, davant del Consell de Federació, diferents
informes explicatius de les finances i del pressupost de la federació. L'evolució del
pressupost de tot el conjunt de la federació durant el període 2012-2016 ha estat el
següent:
Pressupost PSC Maresme
Evolució anual
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Finalment, a aquest informe s'adjunta un extracte de tota la relació de pagaments
efectuats i d'ingressos rebuts al compte corrent del PSC Maresme, des de l'1 de gener
de 2016 i fins a data de 20 de gener del 2017.

