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Historial de socis i llicències federatives 2013-2019
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Control del pressupost 2018, balanç del període 1-des-2017 a 30-nov-2018

Cobrat a 30/11
8.060,90 €
3.462,00 €
2.700,00 €
685,90 €
205,00 €
60,00 €
300,00 €

INGRESSOS
Facturació per llicències
Facturació per quotes
Subvenció Ajuntament
Subvenció FEEC vegueries
Bonus llicencies 2018 FEEC
Llicencies temporals
Subv. FEEC curset rocòdrom

DESPESES
7.200,00 €
3.406,00 €
2.400,00 €
500,00 €
130,00 €
100,00 €
300,00 €

500,00 €
400,00 €
2.000,00 €
50,00 €
1.863,47 €
1.985,00 €

Subv. Raid Caldes 2018
Subv. Manc. Vall de Llèmena
Subv. FEEC Raid Caldes 2017
Venda dessuadores, samarretes
Inscripcions Cursa Malavella
Inscripcions Marxa Sant Maurici

400,00 €
2.000,00 €
200,00 €
2.100,00 €
2.200,00 €

Pagament llicències
Despeses bus 2017
Despeses bus 2018
Quota FEEC 2017
Despeses Manteniment C.C.+L.O.
Llicències temporals
Despeses tramitació rebuts socis
Costos transferències La Caixa
Subv. a Carles Domingo (R, Caldes 2018)
Subv. a Carles Domingo (Raid Llèmena)
Subv. a Carles Domingo (Raid)
Compra samarretes
Despeses cursa Malavella
Despeses Marxa Sant Maurici

312,40 €

3º Curset escalada Rocòdrom

350,00 € Monitors 3r Curset escalada rocòdrom

86,00 €

Ingressos atípics (Bus no socis,
lloguer material)

70,00 € Assegurança RC

40,00 €

Quotes socis x 1 dia

20,00 € Compra Material tècnic

RESULTAT PREVIST 2018
RESULTAT REAL 2018 (30-nov)

950,00 €

914,28 €

642,81 €

642,81 €

1.044,00 €

442,83 €

900,00 €

1.400,00 €

Subv. per a cursets /activitats

700,00 €

75,00 €

82,41 €

82,41 €

Despeses menors

TOTAL INGRESSOS

400,00 €
2.000,00 €
200,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

Subv. Oncolliga (ESKALDATS + Malavella Team)
Celebració Reunió Vegueria 2017

22.710,67 €

7.200,00 €
330,00 €
1.500,00 €
660,00 €
65,00 €
80,00 €
75,00 €
60,00 €

Pagat a 30/11
8.109,24 €
330,00 €
1.752,50 €
677,25 €
114,68 €
45,00 €
62,94 €
53,56 €
500,00 €
400,00 €
1.992,00 €
284,35 €
2.271,14 €
1.932,34 €

80,00 €

71,54 €

Renovació Pàgina Web i manteniment anual

300,00 €

300,00 €

Domini Web

106,00 €

143,98 €

21.376,00 € TOTAL DESPESES
0,78 € Saldo Caixa Club 01 de desembre 2017
112,82 € Saldo C.C. a 01 de desembre 2017

21.375,22 €
194,42 €
12.879,74 €

22.597,85 €

Menjar, obsequis, premis,
assegurança, euro solidari
samarretes, assegurança,
euro solidari
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Balanç econòmic de la Junta actual, període 2015-2018

Any 2019
Any
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Ingressos
16.887,91 €
19.698,14 €
20.417,58 €
22.710,67 €
79.714,30 €

Despeses
15.459,16 €
16.814,97 €
19.293,59 €
22.597,85 €
74.165,57 €

Saldo
1.428,75 €
2.883,17 €
1.123,99 €
112,82 €
5.548,73 €
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Pla de subvencions per activitats dels socis per al 2019

Subvencions per activitats fetes per socis del Club
Els darrers anys el club ha contribuït amb ajuts a algunes activitats esportives de competició relacionades amb
l’activitat física en l’entorn natural. Així ha quedat reflectit en el pressupost i el balanç econòmic anual presentats a
l’assemblea general corresponent. Per l’any 2019 proposem augmentar la quantitat destinada a l’ajut per activitats
competitives o bé d’interès especial relacionades amb l’activitat del nostre club i dutes a terme per socis del nostre
Club Excursionista. Per tal de regular i fer públic el destí d’aquests fons, presentem a l’assemblea general la següent
proposta econòmica.
Es proposen tres tipus d’ajuts:
1.- Oncotrail
2.- Participació individual en curses i
3.- Activitats en muntanya o cursets.
Per a tenir dret a ajut els socis han de tenir un mínim d’un any d’antiguitat. Els socis que rebin ajuts es comprometen
a col·laborar de forma diversa en l’organització de la cursa de la Malavella, de la Marxa de Sant Maurici o altres
activitats.
1.- ONCOTRAIL: donació a Oncolliga Girona.
Es pressuposten 1.200 € (inclou la part amb que l’Ajuntament subvenciona el club amb aquesta finalitat).
Es repartirà només entre “equips de Caldes de Malavella”. Per què un equip sigui considerat “del Club” haurà de tenir
un mínim de 5 corredors socis del Club amb un mínim d’un any d’antiguitat. I aquests hauran de dur l’anagrama del
club, en lloc visible, durant la prova.
Els equips es comprometen a enviar informació gràfica de la participació a l’oncotrail i del resultat obtingut dintre de
les dues setmanes posteriors a la realització de la cursa.
Els 1.200 € es repartiran proporcionalment al numero de socis participants en aquests equips, fins a un màxim de 100
€ per corredor.
Exemple.
Equip A: 6 corredors socis del club amb un mínim d’un any d’antiguitat
Equip B: 5 corredors socis del club amb un mínim d’un any d’antiguitat i
Equip C: 3 corredors socis del club amb un mínim d’un any d’antiguitat.
L’Equip C no entra dins dels possibles ajuts ja que no arriba al mínim de 5 corredors socis del Club Excursionista.
Total corredors socis d’equips amb dret a ajut: 11 corredors = 6 (equip A) + 5 (equip B)
Repartint els 1.200 € entre 11 els toca 109,09 € per corredor. Però el màxim per corredor son 100 €.
Per l’equip A suposaran 100 x 6 corredors = 600 €
Per l’equip B suposaran 100 x 5 corredors = 500 €
2.- Participació Individual en Curses
Es pressuposten 800 €.
Els dividirem en 2 conceptes: 2.1) Per la participació en curses de muntanya i 2.2) Pels resultats en participacions en
curses de muntanya. Es decidiran i atorgaran en el període indicat a l’apartat 2.3) Atorgament dels ajuts per la
participació en curses.
2.1) Per la participació en curses de muntanya
Per a poder sol·licitar l’ajut, els socis han de tenir un mínim d’un any d’antiguitat al club i llicència tramitada pel club,
han d’haver enviat informació gràfica de les curses on participin així com del resultat obtingut dintre de les dues
setmanes posteriors a la realització de la cursa i han d’haver participat almenys en tres curses durant l’any.
Es pressuposten 600 € a repartir entre el socis que compleixin els requisits anteriors. Per repartir-los, es calcularà un
valor econòmic per a cada participació (cursa) i a cada soci amb dret se li adjudicarà la subvenció proporcional al
nombre de participacions.

El valor econòmic per a cada participació (cursa) es calcularà de la següent manera: Es comptabilitzaran el número de
participacions de cada soci amb dret. Es sumaran les participacions comptabilitzades de tots els socis amb dret. Els
600 € es dividiran pel número total de participacions donant així el valor econòmic per a cada cursa.
Exemple:
Soci A, 2 participacions
Soci B, 4 participacions
Soci C, 5 participacions
Soci D, 8 participacions
Soci E, 10 participacions
El soci A no hi té dret perquè 2 participacions és menor que el mínim de 3 establert, no es comptabilitzà per al
càlcul del valor econòmic de cada cursa. La resta de corredors arriben al mínim.
− Participacions socis B+C+D+E = 4+5+8+10 = 27.
− Valor per cursa: 600/27 = 22,22 € /cursa
− Ajut per corredor:
Soci B = 4 x 22,22 = 88,88 €
Soci C = 5 x 22.22 = 111,10 €
Soci D = 8 x 22,22 = 177,76 €
Soci E = 10 x 22,22 = 222,20 €
Nota: No es comptabilitzarà la participació a l’Oncotrail o qualsevol altra cursa que ja tingui ajut específic.
2.2) Pels resultats en participacions en curses de muntanya
200 € a repartir entre dos socis que hagin aconseguit millors o més significatius resultats a criteri de la Junta del Club,
a raó de 100 € per cada un. Per a la seva decisió la Junta es basarà en la informació de que disposi, sigui la que li puguin
fer arribar els propis socis, sigui la que obtingui en altres medis d’informació. La Junta pot decidir no atorgar part o el
total d’aquest ajut.
2.3) Atorgament dels ajuts per la participació en curses
La Junta directiva del Club es reunirà entre el 1 i 15 de novembre per decidir quins socis tenen dret a l’ajut i la quantitat
que els correspon. Ho comunicarà als interessats i abonarà els ajuts aconseguits, tant del punt 2.1 com el 2.2, entre el
15 i 30 de novembre del any en curs.
3.- Activitats en muntanya o cursets
Es reserven 400 € per activitats de mèrit fetes per socis del Club Excursionista o per cursets de formació cursats per
socis. Els ajuts per cursets de formació estaran limitats a socis menors de 21 anys.
Els socis que vulguin optar a aquest ajut ho hauran de comunicar a la Junta del Club Excursionista Caldes de Malavella
i aportar justificació de la activitat efectuada o del curset realitzat (via e-mail).
La Junta es reunirà entre el 1 i el 15 de novembre de l’any en curs i decidirà quina o quines activitats o cursos entre les
presentades, són mereixedores d’ajut i la quantitat que s’hi destina, sempre a criteri de la Junta. La Junta pot decidir
no atorgar part o el total d’aquest ajut.
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Pressupost 2019

INGRESSOS

DESPESES

Facturació per llicències

7.000,00 € Pagament llicències

Facturació per quotes

3.350,00 € Assegurança RC

Quotes socis per 1 dia
Subvenció Ajuntament

100,00 € Despeses bus 2019
2.700,00 € Quota Feec 2018

7.000,00 €
642,87 €
1.900,00 €
680,00 €

Subvenció FEEC vegueries

650,00 € Despeses Manteniment C.C.+L.O.

60,00 €

Bonus llicencies 2018 FEEC

200,00 € Despeses tramitació rebuts socis

73,69 €

Ingressos atípics (Bus no socis, lloguer
material)

100,00 € Costos transferències La Caixa

60,00 €

Llicencies temporals

60,00 € Llicencies temporals

50,00 €

Subv. Raid Caldes 2019

500,00 € Subv. a Carles Domingo (Raid Caldes 2019)

500,00 €

Subv. Manc. Vall de Llèmena

400,00 € Subv. a Carles Domingo (Raid Llèmena)

400,00 €

Venda dessuadores i samarretes

200,00 € Compra samarretes

0,00 €

Inscripcions Cursa Malavella

2.100,00 € Despeses cursa Malavella

2.100,00 €

Inscripcions Marxa Sant Maurici

2.000,00 € Despeses Marxa Sant Maurici

2.000,00 €

Compra Material tècnic
Subvencions ESKALDATS + Malavella Team
(Oncolliga)

800,00 €

Ajuts/Premis per a cursets /activitats

400,00 €

Celebració Reunió Vegueria 2019

160,00 €

Renovació Pàgina Web i manteniment
anual
Domini Web
Ajuts als desplaçaments dels Vocals
preparació excursions
Lloguer pel·lícula sessió cinema muntanya
RESULTAT PREVIST 2019

1.200,00 €

Ajuts corredors Club Excursionista

Despeses menors

TOTAL INGRESSOS

400,00 €

19.360,00 € TOTAL DESPESES
-250,00 € Saldo Caixa Club 01 de desembre 2018
Saldo C.C. a 01 de desembre 2018

71,44 €
300,00 €
162,00 €
400,00 €
250,00 €
19.610,00 €
318,36 €
12.856,52 €
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Proposta d’ajuts econòmics per quilometratge per als
organitzadors de sortides del club per al 2019

Distància de Caldes al punt de sortida excursió
Distància de Caldes al punt de sortida excursió
Distància de Caldes al punt de sortida excursió
Distància de Caldes al punt de sortida excursió
Distància de Caldes al punt de sortida excursió
Distància de Caldes al punt de sortida excursió

0 a 15km
16 a 30 km
31 a 60 km
61 a 100km
101 a 150 km
151 a 200 km

- €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
35,00 €

