CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A TRAVÉS
DELS DEPARTAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA, EDUCACIÓ, CULTURA, JUSTÍCIA,
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EMPRESA I CONEIXEMENT, L'OFICINA DE
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL I L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA PER LA
LLENGUA–COL·LECTIU L'ESBARZER PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA PER LA LLENGUA–COL·LECTIU
L'ESBARZER PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS RELACIONADES AMB
L’EXTENSIÓ DE L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA DURANT EL 2019

REUNITS:
D’una banda, I'Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura de la Generalitat
de Catalunya,
De l’altra, el senyor Francesc Vilaró i Casalinas, president del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
I de l’altra, la senyora Neus Mestres i Farré, directora de l'Associació Plataforma per la
Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb NIF G60417631.
ACTUEN:
La primera, com a titular del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb el
previst a l’article 7.4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
El segon, en representació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels seus Estatuts.
I la tercera, en representació de l'Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer,
en virtut de l’escriptura d’elevació a públic d’acords socials (apoderament i revocació) atorgada
per la Sra. María Olga Hernández Hernández, notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el 31
de març de 2015.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN:
I. L'Administració de la Generalitat de Catalunya promou el coneixement i l'extensió de l'ús
social del català en tots els seus àmbits. En aquest sentit, potencia actuacions i projectes que
comparteixin aquests objectius i que incrementin l’oferta de serveis i productes en català en
tots els sectors d'activitat, el prestigi de la llengua i el seu reconeixement internacional.
II. L'Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer fundada l'any 1993, treballa per
a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana en tots els àmbits i arreu dels territoris de parla
catalana; és d'aquesta manera un punt de trobada de la societat civil en la millora i
normalització de la llengua catalana. En concret, realitza campanyes, actes i activitats
relacionades amb:

-

-

-

La dinamització del voluntariat, accions de normalització lingüística i de formació,
actuacions de cohesió social i cíviques, i actuacions de normalització lingüística en el
sector de les noves tecnologies.
La cultura, les tradicions i els costums, el món audiovisual i els mitjans de comunicació
(públics i privats), i hi promou l'ús social de la llengua catalana entesa com a eix
vertebrador de la diversitat cultural.
L'increment de l'ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, i del turisme.
L'ús social del català en els àmbits de la joventut, la immigració, la infància i, en
general, dels sectors més desfavorits.

III. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural com a entitat de dret públic subjecte al dret privat adscrita al Departament
de Cultura, amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment del Departament de
Cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut Català de les Empreses Culturals.
IV. En compliment del que disposa l’article 7.3 b) i k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de
l’Administració de la Generalitat va aprovar aquest conveni en sessió de 27 de juny de 2019,
i va aprovar la seva modificació en el Consell d’Administració del dia 31 d’octubre de 2019.
V. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura que
actua com a impulsor, i amb la col·laboració dels departaments de la Presidència, Educació,
Justícia, Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement, té la voluntat de
col·laborar-hi. Aquesta col·laboració es concreta en les aportacions següents:
2019
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

124.000

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

20.000

DEPARTAMENT DE CULTURA

150.000

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

20.000

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

97.000
124.000
535.000

VI. Per Acord de Govern de 3 de setembre de 2019 s'ha autoritzat el Departament de Cultura,
a través de I'OSIC, a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de
l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer per un import de sis-cents
cinquanta-cinc mil euros (655.000,00 €) per a la realització de les activitats de l’Associació
Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer relacionades amb l'extensió de l'ús social de
la llengua catalana objecte d'aquest conveni durant el 2019. Finalment, per reducció del
nombre de Departaments participants al conveni, l’import de la subvenció exclosa de
concurrència és de cinc-cents trenta-cinc mil euros (535.000,00 €).
En virtut del que s’ha exposat, les parts signants acorden els següents

PACTES:
Primer.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament per part de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya -mitjançant la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, que actua com a impulsora, i amb la col·laboració dels departaments
de la Presidència, d’Educació, de Justícia, de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Empresa i
Coneixement, a través de I'OSIC- i l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer
per a la realització d’activitats relacionades amb l’extensió de l’ús social de la llengua catalana
durant el 2019.
Segon.- Objectius i línies d'actuació
La Generalitat de Catalunya participarà en el finançament de les activitats de l’Associació
Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer següents:
1. Realització de xerrades, debats, sessions de formació i conferències de sensibilització
lingüística i cohesió social sobre: actituds lingüístiques, empresa i consum, comerç,
consum responsable, noves tecnologies, immigració, acollida lingüística i arrelament,
educació i món universitari, cinema i audiovisual, importància i reconeixement del català,
legislació i drets lingüístics.
2. Dinamització social de voluntaris. L'aplicació del pla del voluntariat de l'entitat que
comporta la dinamització de persones voluntàries en el context del teixit associatiu català.
3. Elaboració i difusió d'exposicions de conscienciació lingüística en els àmbits de:
consum, productes i serveis, immigració i acollida lingüística, drets lingüístics i
importància en el context europeu i internacional.
4. Realització de debats i estudis al voltant de la llengua catalana que puguin servir per al
compliment dels objectius de normalització lingüística d'aquest projecte. Aquests debats
i estudis seran sobre: àmbit socioeconòmic, cultura, cinema, i audiovisual, toponímia,
immigració, arrelament i acollida lingüística, legislacions lingüístiques i la llengua catalana
en el context europeu i internacional.
5. Elaboració, edició i difusió de recursos de sensibilització lingüística a favor de la llengua
catalana en qualsevol format.
6. Realització de campanyes de promoció i conscienciació per tal d'aconseguir resultats
en normalització i sensibilització lingüística en l'empresa i el consum, jocs i joguines,
immigració, i acollida lingüística, educació i món universitari, cultura, audiovisual, mitjans
de comunicació, toponímia, reconeixement de la llengua catalana i drets lingüístics, i ús
social del català.
7. Celebració d'activitats i actes públics: la llengua catalana com a valor, eina rendible i
element cohesionador. La festa del joc i la joguines en català, l'acte "El català llengua
comuna" celebrat pels volts de Sant Jordi, i diverses activitats de sensibilització lingüística
per estendre l'ús i la presència de la llengua catalana, i les activitats i actes públics que
calgui realitzar segons les circumstàncies del context social, polític, econòmic i cultural.

8. Realització de les accions comunicatives necessàries per a la difusió de les diferents
activitats, campanyes, actes públics, conferències, xerrades, formacions, eines i recursos
previstos, i per a la creació d'estats d'opinió favorables a l'ús de la llengua catalana en
tots els àmbits. Elaboració, actualització, manteniment i difusió dels mitjans de
comunicació interns de l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer:
revista la Corbella, web, butlletí electrònic, i xarxes socials.
Aquestes actuacions es duran a terme d'acord amb el pla anual que l’Associació Plataforma
per la Llengua-Col·lectiu l’Esbarzer ha presentat amb detall dels projectes objecte de la
subvenció i d’acord amb el pressupost que s'acompanya en annex a aquest conveni.
Tercer.- Finançament
L'Administració de la Generalitat de Catalunya contribuirà al finançament de les activitats
acordades de l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer per al 2019 amb la
quantitat total de 535.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries següents i que
comporta la transferència corresponent de cadascun dels departaments al Departament de
Cultura, que actua com a impulsor i que gestiona aquest ajut mitjançant l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural (OSIC):
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

PR0101D/482000100/1210/0000

124.000

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

EN01D/226000600/1210/0000

20.000

DEPARTAMENT DE CULTURA

CU11D/440749500/4510/0000

150.000

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

JU010D/227008900/1210/0000

20.000

BE0101D/482000100/3170/0000

97.000

IU0101D/482000100/1210/0000

124.000

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES
DEPARTAMENT
D'EMPRESA
I
CONEIXEMENT
Total any 2019

535.000

Quart.- Forma de pagament
La tramitació del pagament de la subvenció anirà a càrrec de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural (OSIC).
El 80% de l’import total en el moment de la signatura del conveni. Per al pagament d’aquesta
bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.
El pagament del 20% restant es tramitarà un cop l’Associació Plataforma per la LlenguaCol·lectiu l'Esbarzer hagi justificat la realització de la totalitat del projecte subvencionat, i un
cop la Comissió de Seguiment prevista al pacte vuitè hagi valorat el grau de compliment de la
finalitat de la subvenció.
Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’OSIC comprova
d’ofici que el beneficiari estigui al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La signatura de la sol·licitud d’ajut pel beneficiari implica l’autorització per fer-ne la
comprovació.

Cinquè.- Justificació
L’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer justificarà la correcta aplicació de
la subvenció mitjançant la presentació a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’un compte
justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, abans de 28 de febrer de 2020, que haurà
d’incloure:
1) Una memòria explicativa que justifiqui el compliment de la finalitat del projecte objecte de
l’ajut i de les condicions exigides, amb indicació de les activitats fetes i els resultats
obtinguts.
2) Una memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les
despeses en què s’hagi incorregut en les activitats objecte de l’ajut, degudament
agrupades, i quadre comparatiu del pressupost per partides, aprovat i executat, en que
s’indiquin i, si escau, es motivin les desviacions que hi ha hagut.
3) Declaració justificativa, si escau, que les despeses indirectes o generals incloses en el
compte justificatiu són imputables a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del
10% del pressupost subvencionable. S’entenen per despeses indirectes o generals
aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara
despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material
d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars.
4) Informe d’auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial d’auditors
de comptes (ROAC) o, si l’activitat es realitza a l’estranger, també es pot encarregar a un
auditor en exercici en el país corresponent que compleixi els requisits de l’article 5.4 de
l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions
(DOGC núm. 6890, d’11 de juny de 2015). L’auditor ha de revisar el compte justificatiu per
verificar les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del
finançament de l’activitat objecte de l’ajut (fons propis o altres subvencions o recursos).
L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat o empresa, si hi està
obligada; en cas contrari, la persona beneficiaria de l’ajut pot designar l’auditor.
L’informe s’ha d’elaborar d’acord amb els procediments i el model que estableix l’Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar
els procediments de revisió i el seu abast. També ha d’indicar les comprovacions que s’han
fet, i posar en relleu tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la
persona beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l’òrgan gestor formular
conclusions. L’auditor està subjecte a les obligacions establertes en l’article 8 de l’Ordre
esmentada.
La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria es considera despesa
subvencionable fins a un màxim de 4.000 euros.
5) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Generalitat de Catalunya
d’acord amb el que estableix el pacte setè.
Si en el termini esmentat per a presentar la justificació no es disposa de la documentació
acreditativa del pagament, perquè no s’ha produït el venciment del termini de pagament de
la factura corresponent, la persona beneficiària pot presentar un informe complementari de
l’auditor que acrediti el pagament o bé els comprovants de pagament corresponents, en el
termini de tres mesos posteriors al termini de justificació establert en el pacte cinquè.

6) En el cas que l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'entitat haurà de sol·licitar com a mínim
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís,
tret que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat el nombre
suficient d'entitats que prestin el servei o subministrament, i tret que la despesa s'hagués
fet anteriorment a la concessió de la subvenció. En aquests supòsits cal aportar els
pressupostos sol·licitats i la memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa, o bé memòria que en justifiqui l'exclusivitat si no es poden
obtenir altres pressupostos.
7) Declaració de l'entitat sobre si té la seva activitat subjecta o no a l'IVA, o bé si ho està a la
regla de prorrata, i el percentatge corresponent.
L'OSIC lliurarà una còpia de la justificació a la Comissió de Seguiment que preveu el pacte
vuitè.
Sisè.- Obligacions de l'Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer
A més del compte justificatiu estipulat en el pacte anterior, l’Associació Plataforma per la
Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a realitzar les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública.
El beneficiari ha de comunicar, per escrit i de manera degudament motivada, a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural qualsevol modificació substancial del projecte que suposi un
canvi en els conceptes del pressupost inicial, per tal que aquesta valori la seva acceptació.
La no comunicació o no acceptació expressa de qualsevol modificació substancial del projecte
pot donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció, segons la seva incidència en el
projecte i en el pressupost global de l’activitat.
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder
considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 50% del cost de l’activitat.
L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.
Si la persona beneficiària fa la totalitat de les activitats del projecte subvencionat, però el cost
final és inferior al cost pressupostat, es procedirà al reajustament de l’import concedit
mitjançant la signatura d’una addenda al conveni, sempre que aquest continuï vigent.
En compliment de l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu
l'Esbarzer ha de comunicar a l’OSIC, mitjançant declaració responsable, la informació relativa
a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, per tal que l’OSIC, un cop
concedida la subvenció, les faci públiques.
L’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer proporcionarà en tot moment la
informació que li sigui requerida pel Departament de Cultura o l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural respecte de la subvenció concedida, i haurà de sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de
Cultura, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i
d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

Setè.- Publicitat i difusió
En tots els materials i intervencions relacionats amb la comunicació i publicitat general de les
activitats previstes en aquest conveni, hi constarà el finançament de la Generalitat de
Catalunya.
L’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer facilitarà a I'OSIC, que el
traslladarà a la Comissió de Seguiment regulada al pacte vuitè, un recull d'experiències,
resultats i els materials i conclusions que es derivin de les seves activitats.
Vuitè.- Comissió de Seguiment
Es crea la Comissió de Seguiment, amb seu al Departament de Cultura, amb la missió de
vetllar pel compliment dels objectius d'aquest conveni i per avaluar l'evolució i els resultats del
projecte.
Aquesta Comissió està formada per un representant de la Direcció General de Política
Lingüística, per un representant nomenat per cadascun dels departaments que han transferit
la seva aportació al Departament de Cultura i per un representant de l'Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, els quals tindran veu i vot en la presa de decisions. També formarà part de
la Comissió un representant de l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer
amb veu, però sense vot.
Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:
-

Valorar el grau de compliment de la finalitat de la subvenció, d'acord amb la
documentació justificativa presentada per l'entitat.
Fer les propostes de pagament corresponents i, en el seu cas, dels reajustaments o
revocacions que s'escaiguin.

Novè.- Revocació de la subvenció
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, podrà
procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en aquest conveni en els
supòsits següents:
-

Incompliment per part del beneficiari de l'obligació de realitzar i justificar la totalitat de
l'activitat o de les restants obligacions que preveu aquest conveni.
Incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
Altres causes de revocació previstes a la normativa vigent.

Desè.- Modificació i causes de resolució
El conveni podrà ser modificat per mutu acord de les parts mitjançant la subscripció del
corresponent document d'addenda.
Són causes de resolució del conveni:
a) L'incompliment del seu objecte.
b) El transcurs del termini de vigència previst en el conveni.
c) El mutu acord de les parts.
d) L' incompliment dels seus pactes i/o de la normativa aplicable.

e) La denúncia per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d'un mes a la data
en la qual es vol formalitzar.
f) Qualsevol altra prevista a la normativa vigent.
L'incompliment per part de l’Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer
comportarà juntament amb la resolució del conveni, l'obligació de retornar totes o part de les
quantitats percebudes segons el grau d'incompliment, junt amb els interessos legals que
corresponguin, prèvia instrucció del procediment corresponent d'acord amb el que estableix
el capítol IX del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre).
Onzè.- Resolució dels conflictes
Correspon a la Comissió de Seguiment prevista al pacte vuitè del conveni la resolució dels
dubtes i les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment i els efectes
d'aquest conveni.
Les qüestions litigioses que no puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment seran
sotmeses al coneixement dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat
de Barcelona.
Dotzè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31 de
març de 2020.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la data de l’última de les
signatures electròniques.

Maria Àngela Signat digitalment
per Maria Àngela
Vilallonga Vilallonga Vives Vives - DNI DNI 40271496Z
40271496Z (SIG)
Data: 2019.12.12
18:58:06 +01'00'
(SIG)

CPISR-1 C Signat digitalment
per CPISR-1 C
Francesc Francesc Paola
Casalinas
Paola Vilaro Vilaro
Data: 2019.12.12
Casalinas 18:42:53 +01'00'

Mariàngela Vilallonga i Vives

Francesc Vilaró i Casalinas

44011040B
NEUS
MESTRES (R:
G60417631)

Signat digitalment
per 44011040B NEUS
MESTRES (R:
G60417631)
Data: 2019.12.10
16:49:06 +01'00'

Neus Mestres i Farré

ANNEX
PRESSUPOST DE DESPESES
Grup de despesa

Concepte

Import

Total per grup

Sous i salaris

75.602,99 €

75.602,99 €

Seguretat social

29.323,06 €

29.323,06 €

Despeses generals

83.656,04 €
Local social
Equips oficina,
mobiliari i
manteniment
Gestió
informàtica i
web
Telèfon
Material i gestió
administrativa
Trameses
Gestoria i
auditoria
Publicitat
activitats
Màrqueting
projectes

17.300,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
3.300,00 €
4.500,00 €
20.621,87 €
10.500,00 €
6.184,84 €
1.249,33 €

Material i accions per activitats

49.943,23 €
Accions de
sensibilització
Publicacions
Eines i recursos
Accions difusió
2.0

14.920,59 €
4.960,12 €
19.607,44 €
10.455,08 €

Activitats
Escola i món universitari

60.000,00
Tallers educatius
Món universitari
Taller de
youtubers
Concurs Tísner

Drets lingüístics, reconeixement legal i
administracions

20.019,00
2.700,00
9.500,00
27.781,00
42.642,65

Atenció a les
persones i als
ens socials
Actuacions de
resposta i
adaptabilitat a
les
circumstàncies
del dia a dia

2.100,00

8.042,65

Campanyes per
millorar el
reconeixement
oficial, la imatge
i els usos oficials

32.500,00

Arrelament i cohesió social

91.470,00
Arrelament i
participació
ciutadana
(voluntariat)
Plans de barri
Treball conjunt
amb comunitat
religiosa
Agents de
l’àmbit laboral
Administració
pública
(refugiats)
Transmissió del
discurs i
argumentari.

17.500,00
60.970,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00

Empresa i consum

82.436,84
Atenció a
consumidors i
ens socials
Actuacions de
resposta i
adaptabilitat del
dia a dia
Presència del
català en el món
socioeconòmic

16.218,00

16.218,84
50.000,00

Cultura, lleure i joventut

93.704,00
Cinema i món
audiovisual
Promocions
culturals
Atenció a les
persones i als
ens socials
Música
Arts escèniques
Lleure
Joventut
Transmissió del
discurs i
argumentari.

5.000,00
2.500,00
3.500,00
5.291,00
5.500,00
45.000,00
23.913,00
3.000,00

Domini lingüístic

41.494,40
Campanya unitat
de la llengua
Barnasants a
l’Alguer
Difusió i
manteniment de
la guia Catalunya
del Nord

20.000,00
13.494,40
6.000,00

Català sense
fronteres

2.000,00

Justícia

20.705,07
Drets lingüístics
en l’àmbit de la
justícia
Recursos per al
ciutadà

6.000,00
14.705,07

Internacional

16.551,74
Seguiment dels
acords
d’acompliment
de la CELROM i
altres acords
internacionals
Reconeixement
UE i organismes
oficials
Xarxes de
cooperació i
grups de pressió
internacionals
Diplomàcia
pública

Altres

TOTAL DESPESES
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Procedència
Quotes socis
Generalitat de Catalunya conveni
Patrocinis, donatius i vendes
Serveis contractats

TOTAL INGRESSOS

2.000,00
1.814,25

737,49
12.000,00

13.091,86 €

13.091,86 €

700.621,88 €

700.621,88

Import
143.000,00 €
535.000,00 €
18.621,88 €
4.000,00 €

700.621,88 €

