
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

 

Presentació de la informació 
 
Us presentem aquest informe econòmic amb un alt nivell de detall i el més clar i 
gràfic que ens és possible. Donem continuació al format dels darrers anys, tot ampliant 
i incorporant nova informació.  
Amb aquest informe, el Consell Directiu pretén ser el més explicatiu, divulgatiu i 
transparent possible. 
 
Igual que en les darreres ocasions, pel que fa a la informació estrictament de pressupost 
i previsió de tancament, aquesta està presentada amb les tres columnes de: 
“Pressupost” de l’exercici proper (2019), “Previsió de tancament” de l’exercici que es 
finalitza (2018) i “Pressupost” del passat exercici (i que va ser aprovat per l’assemblea 
del 2018). D’altra banda, les files estan agrupades per les diferents activitats i grups 
d’activitats que realitza el MCECC, i en el detall de cada un d’aquest subgrups, s’hi pot 
veure la informació de la destinació de les despeses (és a dir, en què s’ha gastat). 
 
Aquest any, mantenim la informació “econòmica-laboral” del MCECC (que vam 
estrenar l’any passat) i afegim un pàgina addicional en la que s’expliquen les principals 
desviacions entre el que es va pressupostar i el que s’ha executat.  
 
L’estructura del document l’hem organitzat de la següent manera: 

1. Presentació de la informació  
2. Consideracions de caràcter previ 
3. Comentaris sobre la proposta de previsió de tancament del MCECC 2018 
4. Comentaris sobre la proposta de pressupost del MCECC 2019 
5. Alguns gràfics explicatius 
6. Detall de la previsió de tancament de 2018 i pressupost 2019 del MCECC.  
7. Informació econòmica-laboral del Moviment 
8. Informe de desviacions del tancament.  
9. Les ajudes atorgades als Centres d’Esplai 

 

Algunes consideracions prèvies 
 
Com bé sabeu, el MCECC forma part de la Fundació Pere Tarrés. Això fa que la gestió 
econòmica i el pressupost del Moviment quedi incardinat, globalment, dins de la gestió 
global de la Fundació Pere Tarrés. D’aquesta manera, la informació que es presenta en 
aquest document, és l’extracte dels comptes de la Fundació Pere Tarrés corresponent 
a l’acció del MCECC. 
 
Igualment, convé destacar que la informació de tancament que es presenta, com cada 
any, és “una previsió”, atès que els comptes globals de la Fundació Pere Tarrés es 
sotmeten a auditoria de comptes i per tant, no és fins després dels treballs d’auditoria 
i l’aprovació definitiva pel Patronat de la Fundació, que es tanquen per complet els 
comptes anuals. 
 

Les dades contingudes en aquest informe econòmic van ser aprovades pel 
Consell Directiu del MCECC el dia 30 de novembre de 2018 en la reunió 

realitzada a la ciutat de Barcelona. 
 
 



  
 
 
 
 

 

 

Comentaris sobre la proposta de tancament provisional del 
Moviment 2018 
 
La columna central del quadre de dades correspon a la previsió de tancament del 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de l’any 2018.  
 
El volum total d’ingressos és prou significatiu i lleugerament superior al 
pressupostat per aquest mateix exercici. Aquest increment es deu, entre d’altres raons, 
a la capacitat que ha tingut el Moviment de captar i concretar subvencions i donatius per 
aquest any 2018. 
 
Pel que fa a les despeses, en la seva globalitat, convé dir que s’han mantingut 
força sobre el que estava previst, malgrat hi hagin hagut algunes desviacions entre 
diversos capítols d’activitat. 
També cal mencionar que la trobada VÈRTEX va ajustar la seva despesa al nivell 
d’activitat que finalment va donar-se.  
 
El fet que s’hagin incrementat els ingressos i s’hagin pogut executar les despeses 
segons el que estava previst, fa que s’hagi pogut tancar l’exercici sense un romanent 
negatiu. 
 
 

Comentaris sobre la proposta de pressupost del Moviment 2019 
 
La primera de les columnes del quadre de dades és la que representa el pressupost del 
MCECC per a l’exercici del 2019.  
 
Com es pot veure, aquest pressupost veu reduït el nivell d’ingressos de forma 
notable respecte el tancament de 2018. Aquesta reducció, es deu al fet que es 
recupera la “normalitat” del MCECC amb l’organització de les dues trobades ordinàries 
(TrocaJove i Trobada de Monitors/es) enlloc de la trobada VÈRTEX que va organitzar-
se l’any 2018. 
 
La despesa del Moviment, però, manté les principals partides i programes, per tal 
de poder donar continuïtat a les diferents accions previstes i augmentant, algunes 
partides fruit de les noves accions previstes en el pla d’accions del Moviment.  
 
Aquesta estructura d’ingressos i despeses fa que, per a l’any 2019, es generi un dèficit. 
Aquest dèficit, en cas de que finalment es materialitzi, serà compensat per una aportació 
de la Fundació Pere Tarrés.  
 

 
 



  
 
 
 
 

 

 
 

Gràfics explicatius 
 
 
A continuació es mostren alguns gràfics que pretenen ésser explicatius de la destinació 
de les despeses i l’origen dels ingressos: 
 
 
 

Previsió de Tancament 2018 
 

 Origen d’Ingressos 2018 
 

 
 
 
 

 
 Aplicació de despeses 2018 

 

 

Pressupost 2019 
 

 Origen d’Ingressos 2019 
 

 
 

 
 Aplicació de despeses 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Detall de la previsió de tancament de 2018 i pressupost 2019 
 

  
    PRESSUPOST 

2019 
PREVISIÓ DE 

TANCAMENT DE 2018 
PRESSUPOST 

2018 
            

  INGRESSOS 1.055.711,58 € 1.173.609,05 € 1.101.673,34 €          
En aquesta partida d’ingressos s’hi inclouen els 
derivats de la realització d’alguns serveis, els 
ingressos publicitaris de les publicacions del MCECC 
i els ingressos percebuts pels cursos residencials del 
Moviment (Estiu i Setmana Santa).  

  PRESTACIÓ DE SERVEIS 140.924,48 € 175.678,83 € 157.000,00 € 
   Ingressos per Prestació de Serveis  140.924,48 € 175.678,83 € 157.000,00 € 
    Altres ingressos 2.000,00 € 4.408,41 € 3.500,00 € 
    Prestació de serveis educatius 99.424,48 € 128.789,42 € 123.500,00 € 
    Realització de cursos 39.500,00 € 42.481,00 € 30.000,00 € 

   SUBVENCIONS I INGRESSOS PERIÒDICS 914.787,10 € 997.930,22 € 944.673,34 € 
Els principals ingressos del MCECC són els que 
s’obtenen gràcies a les subvencions per activitats. 
En aquesta partida s’hi poden veure, desglossats, els 
ingressos de les diferents administracions públiques i 
algunes de privades. 
També s’hi poden veure les quotes dels centres 
federats (que s’obtenen a través del procés de càlcul 
del Conveni Marc), les quotes de trobades generals 
(TrocaJove i de Monitors/es i VÈRTEX) i les 
subscripcions de publicacions que s’ingressen 
gràcies als subscriptors de les publicacions que edita 
el Moviment.  i  

   Ingressos rebuts amb caràcter periòdic  101.950,00 € 175.121,29 € 188.800,00 € 
    Quotes centres federats 31.000,00 € 30.602,18 € 31.500,00 € 
    Quotes de trobades 50.300,00 € 123.241,70 € 135.300,00 € 
    Subscriptors publicacions 20.650,00 € 21.277,41 € 22.000,00 € 
   Subvencions per Activitats  812.837,10 € 822.266,58 € 755.873,34 € 
    Subvencions d'entitats privades 115.000,00 € 115.000,00 € 80.000,00 € 
    Subvencions de l'IRPF 78.737,10 € 80.258,58 € 80.258,28 € 
    Subvencions GenCat - Dept. Benestar Social i Fam. 488.450,00 € 488.599,01 € 494.615,06 € 
    Subvencions de Diputacions 64.500,00 € 63.732,57 € 64.000,00 € 
    Subvencions d'Ajuntaments i ens locals 66.150,00 € 74.676,42 € 37.000,00 € 
   Donatius i aportacions d'entitats privades 0,00 € 542,35 € 0,00 € 
    Entitats privades 0,00 € 62,63 € 0,00 € 

     Donatius particulars 0,00 € 479,72 € 0,00 €          
  DESPESES 1.090.692,57 € 1.163.861,18 € 1.145.324,28 €             ESTRUCTURA GENERAL DEL MCECC 165.303,23 € 139.917,40 € 142.481,81 € 
En aquesta partida de despesa s’hi inclouen les 
despeses de l’estructura general del MCECC. Hi ha 
inclosos els sous i salaris de l’equip d’administració i 
projectes i l’equip de presidència. 
S’hi consideren les despeses de transport, dietes, 
correspondència... generals del Moviment. 
També hi ha les despeses genèriques del MCECC, 
com poden ser les de telefonia, quotes a entitats de 
les que formem part, assegurances... 

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 138.653,23 € 122.419,95 € 116.391,81 € 
    Transport de personal propi i col·laborador 4.000,00 € 3.418,14 € 2.250,00 € 
    Dietes i alimentació 2.000,00 € 1.235,48 € 2.750,00 € 
    Correspondència, trameses i publicacions 500,00 € 138,14 € 800,00 € 
    Quotes a entitats 15.000,00 € 10.419,18 € 13.500,00 € 
    Telefonia 1.200,00 € 1.119,47 € 1.200,00 € 
    Col·laboracions i altres serveis 2.500,00 € 330,73 € 4.000,00 € 
    Material fungible i d'oficina 1.000,00 € 415,14 € 1.200,00 € 
    Assegurança d'edificis 450,00 € 421,17 € 390,00 € 

   ACTIVITATS GENERALS DEL MCECC 79.000,00 € 175.001,96 € 191.604,18 € 
A continuació es mostren les despeses d’activitats del 
MCECC: Les primeres que trobem són les del 
pressupost de la Trobada de Monitors/es. 
S’hi poden veure les despeses de materials, 
alimentació, transport, lloguer d’espais i equipaments 
(escenaris, equips de so,...). La partida de “regal 
participants” correspon al record de la trobada i la de 
col·laboracions i treballs professionals correspon als 
concerts, grups de música, formadors,... 

   Trobada/Jornada Catalana de Monitors/es 34.200,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Materials impresos i enviaments 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Col·laboracions i Treballs professionals 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Transport participants 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Lloguers d'espais i equipaments 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Material fungible 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Alimentació 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Altres despeses 3.700,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Regals participants 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

    Trobada d'Adolescents i Joves (TrocaJove) 37.050,00 € 0,00 € 0,00 € 
Continuant amb les despeses d’activitats, trobem les 
pressupostades per a la TrocaJove, amb les 
despeses de materials impresos, les col·laboracions i 
treballs professionals (que són actuacions, concerts, 
conferenciants,...), les d’alimentació (càterings) i les 
de recordances de participants. També altres com 
ara el material fungible, lloguers (WC mòbils, 
escenaris,...) i altres serveis. 
 

    Materials impresos i enviaments 750,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Col·laboracions i Treballs professionals 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Transport participants 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Lloguers d'espais i equipaments 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Material fungible 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Alimentació 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Altres despeses 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
    

Regals participants 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 



 
    Trobada General 2018 – VÈRTEX  0,00 € 168.219,20 € 179.954,18 € 
Un element rellevant de la previsió de tancament és 
la trobada VÈRTEX. 
Aquesta trobada va substituir les dues activitats 
anteriors en 2018. 
S’ha pogut generar un cert estalvi global atesa 
l’adaptació dels costos de la trobada al nivell 
d’inscripció.  
 
 
Altres Activitats inclou les despeses de l’Assemblea, 
les jornades de formació d’estiu, els desplaçaments, 
dietes i estades per reunions del Consell Directiu,... i 
diverses partides per finançar materials impresos i 
enviaments de trameses generals.  

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 0,00 € 5.741,19 € 4.154,18 € 
    Transport dels participants a l'activitat 0,00 € 56.433,24 € 76.500,00 € 
    Materials impresos 0,00 € 4.874,71 € 4.000,00 € 
    Càtering i Alimentació 0,00 € 48.225,17 € 32.500,00 € 
    Materials i altres 0,00 € 3.111,76 € 5.000,00 € 
    Elements participants i equip organitzatiu 0,00 € 4.164,17 € 8.000,00 € 
    Serveis i Treballs professionals 0,00 € 32.479,55 € 29.800,00 € 
    Lloguer d'espais / Altres lloguers 0,00 € 13.189,41 € 20.000,00 € 
   Altres Activitats  7.750,00 € 6.782,76 € 11.650,00 € 
    Transport de personal propi i col·laborador 600,00 € 423,61 € 3.500,00 € 
    Materials impresos i enviaments 2.850,00 € 2.618,31 € 3.000,00 € 
    Càtering i Alimentació 1.800,00 € 1.691,35 € 1.750,00 € 
    Materials i altres 500,00 € 318,35 € 400,00 € 
    Estada en Casa de Colònies / Lloguer d'espais 2.000,00 € 1.731,14 € 3.000,00 € 

   COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS DEL MCECC 112.137,37 € 106.938,83 € 103.539,34 € 
A la partida de publicacions i comunicació s’hi inclou 
les despeses de sous i salaris de l’equip de 
comunicació i publicacions.  També la impressió de 
les revistes Estris i els corresponents enviaments. 
També altres despeses relacionades amb l’àrea. 

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 64.637,37 € 62.418,35 € 60.639,34 € 
    Impressions de publicacions 18.500,00 € 17.418,33 € 17.500,00 € 
    Enviaments i correspondència 13.000,00 € 12.721,45 € 12.000,00 € 
    Contractes de Manteniment 10.000,00 € 8.761,35 € 8.900,00 € 
    Col·laboracions 2.500,00 € 2.093,94 € 1.500,00 € 
    Altres (Quotes a entitats, serv. bancaris) 3.500,00 € 3.525,41 € 3.000,00 € 

   ÀMBITS DEL MCECC  14.363,44 € 11.514,32 € 19.363,03 € 
Els Àmbits del MCECC inclouen els sous i salaris del 
Tècnic d’Àmbits i Trobades del MCECC.  
També s’hi inclouen despeses de materials (que es 
poden fer des dels Àmbits) i les despeses de la 
realització d’activitats.  

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 12.463,44 € 9.804,50 € 13.963,03 € 
    Transports i participants en activitats 600,00 € 518,35 € 1.400,00 € 
    Compres d'alimentació 600,00 € 323,98 € 1.500,00 € 
    Materials, impresos i enviaments 350,00 € 245,31 € 1.000,00 € 
    Despeses d'activitats (Col·laboradors,…) 350,00 € 622,18 € 1.500,00 € 

   FORMACIÓ  81.750,00 € 85.261,99 € 73.000,00 € 
Formació inclou tres grans partides: els descomptes 
formatius i retorn de titulats, les accions formatives i 
les estades residencials en cursos.  

    Retorns per titulació 8.750,00 € 7.416,16 € 8.500,00 € 
    Descomptes en formació  i accions formatives 8.000,00 € 6.427,48 € 7.500,00 € 
    Estada en Casa de Colònies 65.000,00 € 71.418,35 € 57.000,00 € 

   SERVEIS A CENTRES D'ESPLAI 310.487,85 € 322.366,67 € 315.942,50 € 
Inclou els Ajuts Extraordinaris i les Beques per a 
Activitats. Els sous i salaris són de la contractació per 
a casals d’estiu de centres que sol·liciten el servei. 

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 77.987,85 € 90.639,04 € 94.942,50 € 
    Ajuts econòmics centres federats 17.500,00 € 19.423,15 € 12.500,00 € 
    Beques per activitats 215.000,00 € 212.304,48 € 208.500,00 € 

   CENTRES, ZONES I TERRITORIS  145.650,68 € 140.502,83 € 117.638,42 € 
La partida de Centres, Zones i Territoris inclou la 
contractació de les despeses de promotors/es, les 
despeses de CRT i les despeses per al finançament 
de la realització d’activitats  a les Zones i Territoris.  

    Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 113.150,68 € 112.379,75 € 94.138,42 € 
    Transports i viatges de personal 6.000,00 € 4.935,38 € 5.000,00 € 
    Dietes i alimentació 1.500,00 € 769,35 € 1.500,00 € 
    Realització d'Activitats als territoris 25.000,00 € 22.418,35 € 17.000,00 € 

   SERVEIS GRALS. (compartits amb FPT i altres Fund.) 182.000,00 € 182.357,18 € 181.755,00 € 
La partida de “Serveis Generals” inclou totes les 
despeses dels diferents departaments que compartim 
amb el conjunt de la FPT així com les despeses de 
subministraments i també les aportacions a diverses 
fundacions en les que es recolza el Moviment per 
finançar el cost de l’ús dels seus equipaments. 

    Administració econòmica          34.244,20 €           34.030,93 €           33.918,55 €  
    Màrqueting, comunicació i premsa          51.306,44 €           50.986,91 €           50.818,54 €  
    Despeses d'edifici, subministraments i equipaments          37.245,52 €           37.013,56 €           36.891,33 €  
    Recursos humans          27.372,27 €           27.201,80 €           27.111,97 €  
    Serveis tècnics i informàtics          19.211,57 €           20.582,58 €           20.514,61 €  
    Aportació a altres Fund. del MCECC          12.620,01 €           12.541,41 €           12.500,00 €  

 
         
El conjunt de la Fundació Pere Tarrés, de la que 
forma part el MCECC, assumeix el resultat directe del 
Moviment (gràcies als romanents d’altres seccions) i, 
en cas de ser necessari, farà una aportació per 
compensar el possible dèficit. Com es pot veure per a 
l’any 2018 no ha estat necessari. 

 RESULTAT MCECC -34.980,99 € 9.747,87 € -43.650,94 € 
         
 Aportació extraordinària de la FPT 35.000,00 € (No s'escau) 45.000,00 € 
         

 RESULTAT MCECC (Acordat) 19,01 € 9.747,87 € 1.349,06 € 
 
 Els números que apareixen al costat de les explicacions, corresponen als comentaris sobre desviacions que  trobareu a la pàgina d’ “Informe de desviacions”. 



  
 
 
 
 

 

Informació econòmica – laboral del Moviment 
 
El MCECC és possible gràcies al treball i dedicació d’un gran nombre de persones 
professionals que es dediquen amb vocació i estima al projecte del Moviment. 
Aquests professionals el formen persones amb relació laboral i persones voluntàries (que 
en són la majoria). 
 
Per segon any consecutiu, en aquest informe econòmic s’ha volgut incloure què composa la 
despesa laboral del MCECC per al pressupost 2019. 
 
És necessari indicar que la despesa laboral sempre conté: els salaris (bruts) que perceben els 
treballadors i el cost de la seguretat social (que acostuma a ser d’entre un 32 i un 35% del salari 
brut del treballador).  
Per tant, si un treballador té un salari brut de 8.000 euros anuals, cal sumar un 32% addicional (aprox.) per conèixer el 
cost laboral que representa per l’organització. Es a dir, el cost laboral d’aquest tècnic és de 10.560,00 € (aprox.). Amb el 
salari brut anual, si el dividim entre el nombre de pagues o mesos i si hi restem la seguretat social del treballador i la 
retenció de l’IRPF, trobarem el salari net que el treballador percep.  
 
Tots els contractes laborals del MCECC-FPT estan gestionats des del departament de 
Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés. A més, tots ells estan sotmesos al que 
estableix el conveni col·lectiu d’educació en el lleure i animació sociocultural de Catalunya 
vigent.  
 
 El total de despesa laboral prevista en el pressupost 2019 és de 406.892,57 €. 
Aquesta es desglossa en:  
 

 Equip General del MCECC 

  Equip de Publi. i Com. 
Inclou: 
 Dedicació a presidència del 

MCECC: 20h/set. presidència i 15 
h/set. vicepresidència 

 Secretaria tècnica: 37,5h/set. 
 Responsable d’Administració i 

projectes: 37,5h/set. 
 Tècnic de suport d’Administració i 

Projectes: 25h/set.  
També s’hi inclou la dedicació d’alguns consiliaris 
diocesans per compensació de despeses derivades 
de reunions... 

Inclou:  
 Les 2 Tècniques de 

comunicació i publicacions 
del MCECC, amb una dedicació 
total de 62,5 h/set. 

 La dissenyadora de les 
publicacions del MCECC: 18,75 
h/set. 

Import total: 138.653,23 € Import total: 64.637,37 € 
 

 Equip de Centres i Zones i 
Territoris   Equip d’Àmbits i Activitats 

Inclou: 
 Els 7 promotors i promotores dels 

diferents territoris del MCECC, amb 
una dedicació total de 126 h/set. 

 Inclou: 
 Tècnic d’Àmbits i Trobades 

del MCECC: 20 h/set. 

Import total: 113.150,68 € Import total: 12.463,44 € 
 

 Monitors i monitores contractats per a prestació de serveis educatius 
d’activitats de centres d’esplai 
Anualment, el MCECC ofereix la prestació de serveis educatius per a l’organització de casals 
d’estiu de centres d’esplai.  
Import total: 77.987,85 € 

 



  
 
 
 
 

 

Informe de desviacions  
 
A continuació, i incorporant una de les peticions que es va fer en l’assemblea de l’any 2018, 
s’incorpora un petit informe explicatiu de les principals desviacions que s’han produït entre el 
pressupost 2018 i la previsió de tancament 2018. 
 
Com a consideració general, cal dir que, un dels objectius principals que té l’equip del MCECC 
és mirar de maximitzar (incrementar) els ingressos (amb l’obtenció de noves subvencions 
principalment) i mirar de minimitzar les despeses (estalvi). 
Per tant, moltes de les desviacions “són positives” des del punt de vista de la gestió econòmica.  
 
Les desviacions que s’inclouen en l’informe són, només, les que superen el 10% 

d’increment o decrement. 
 
Desviacions en ingressos: 

  
11,90% 

Ingressos per prestació de serveis: ha estat una desviació fonamentalment explicada 
per: a) incrementar el nombre de cursos residencials amb més alumnes que mai; b) 
l’increment d’ “Altres ingressos” que recullen els ingressos d’activitats territorials a través 
del formulari d’inscripcions i c) el cobrament dels serveis de gestió de casals d’estiu per a 
centres federats.  

  
-7,25% 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic: malgrat no superar el llindar del 10%, es creu 
oportú mencionar la desviació negativa pel que fa a la disminució dels ingressos previstos 
en la trobada VÈRTEX.  

  
8,78% 

Subvencions per activitats: tampoc és una desviació que supera el 10%, però s’ha 
volgut destacar pel volum de la partida (que és la més rellevant) i que, tot i no desviar-se 
en excés, si que ha crescut respecte el que s’havia pressupostat. Aquesta partida ha 
crescut lleugerament gràcies a l’obtenció de subvencions no previstes de petits projectes 
(publicacions, activitats puntuals,...) 

 

Desviacions en despeses: 

  
-6,52% 

Trobada General 2018 – VÈRTEX: tot i tenir una desviació inferior al 10%, és rellevant 
assenyalar que les despeses de la trobada general han estat inferiors del que estava 
previst. Això va ser possible gràcies a la capacitat de poder adaptar la despesa al volum 
de participació final (que va ser inferior al previst en els preinscripcions)  

  
-41,78% 

Altres Activitats: la despesa en la partida d’ “Altres activitats” ha estat notablement 
menor al que estava previst. Aquest disminució es deu, fonamentalment, al fet que moltes 
de les activitats previstes com a altres van plantejar-se amb un funcionament més auster 
i econòmic. 

  
-40,53% 

Àmbits del MCECC: els Àmbits del Moviment també han vist reduïda la seva despesa. 
La partida que més impacte té (en valor absolut) en aquesta reducció és la de personal: 
cal tenir en compte que hi ha hagut un relleu en aquest lloc de treball i que va estar no 
cobert durant un període de 4 mesos... i aquest fet explica, en gran mesura, l’estalvi en 
la partida.  
Les activitats realitzades s’han executat gastant menys recursos dels previstos: per 
exemple: alguns dels materials previstos, finalment, van optar per fer-se en format digital 
(com és el cas del Quiztidià), cosa que va estalviar els costos d’impressió, enviament,...   

  
16,80% 

Formació: la despesa en formació ha crescut, fonamentalment degut a l’increment 
d’alumnes en els cursos residencials. Aquest any 2018 s’han programat més cursos que 
l’any 2017, tant en el període de Setmana Santa com en de l’Estiu.  

  
19,44% 

Centres, Zones i Territoris: també ha crescut la despesa en l’acció de “Centres, Zones 
i Territoris”. Això és degut al fet que s’han incrementat les hores contractades d’algun 
promotor/a (finançat amb l’obtenció d’alguna subvenció) i també s’han incrementat les 
despeses en  activitats de zones i territoris (trobades, matinals, jornades,...).  



  
 
 
 
 

 

Les ajudes atorgades als centres d’esplai 
 
Per acabar, us presentem un petit resum de les subvencions i ajuts entregats als centres 
d’esplai. Com veieu, la despesa del MCECC atén de manera directa i molt significativa 
a accions directes dels centres. Aquesta despesa correspon a l’execució de 2018. 
 

 

 

359.691,47 € atorgats als Centres d’Esplai 
 
El Conveni d’Activitats Ordinàries, com bé sabeu, és la subvenció que anualment 
el MCECC distribueix a l’atorgament de la subvenció general de la Generalitat de 
Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció General 
de Joventut.  

   

 

 

 
167.023,14 € atorgats als Centres d’Esplai  
 
L’Estiu de l’any 2018, el MCECC ha distribuït entre els centres d’esplai les beques 
per a la inclusió d’infants en activitats d’estiu d’educació en el lleure. 
 

   

 

 
23.561,93 € atorgats als Centres d’Esplai  
 
Durant aquest curs, el MCECC ha distribuït un nombre significatiu de Beques per 
activitats de Curs. 

   

 

 
21.719,41 € atorgats als Centres d’Esplai 
 
Tal com passa amb les beques per activitats de curs, el MCECC també atorga les 
beques per Activitats Esporàdiques.  

   

 

 

85.261,99 € destinats en accions formatives  
 
Aquestes ajudes en formació, es materialitzen en descomptes en les matrícules 
dels cursos de monitors/es i directors/es, estades a les cases de colònies on es 
fan els cursos residencials i formacions específiques. 

   

 

 
19.423,15 € atorgats a Centres d’Esplai. 
 
Els ajuts extraordinaris han finançat activitats i projectes de caràcter extraordinari 
dels centres d’esplai.  



  
 
 
 
 

 

 
 
 


