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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
DE LA SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA 

CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNY DE 2014 
(Reunió 7/2014, ordinària) 

 
 
 
 

Dia:   Dimarts 17 de juny de 2014 

Hora:  16 hores, en primera convocatòria, i 16.30 hores, en segona convocatòria 

Lloc:  Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de 

Barcelona) 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària del dia 14 de juny de 2013 

2. Informe anual de l’any 2013 

3. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva durant l’any 2013 

4. Aprovació de la liquidació de comptes de l’any 2013  

5. Aprovació del pressupost per al 2014  

6. Altes i baixes de socis durant el 2013 

7.  Ratificació de dues baixes de la Junta 

8. Torn obert de paraules 

 
Mesa  
Jaume Martí i Llobet, president 
Teresa Miret i Mestre, tresorera  
Ester Bonet i Solé, secretària 
 
Assistents  
Ester Bonet Solé  
Marta de Blas Abante (Servei de Llengües i Terminologia UPC) 
Àngels Egea Puigventós (Universitat de Barcelona) 
Agustí Espallargas (Parlament de Catalunya) 
Glòria Fontova Hugas 
Judit Freixa Aymerich 
Xavier Fuentes Arderiu 
Sílvia Llovera Duran 
Mercè Lorente i Casafont (IULA de la Universitat Pompeu Fabra) 
Jaume Martí Llobet 
Teresa Miret i Mestre 

https://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=640
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Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz 
Elisabet Solé Solé 
 
I amb representació delegada de les sòcies següents: Sra. Marta Juncadella Fortuny i Sra. Conxa Planas 
Planas (Serveis lingüístics de la UB).  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Desenvolupament de la sessió 
 
 El president, Jaume Martí, dóna la benvinguda a tots els assistents. 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària anterior (del dia 14 de juny de 2013) 
 El president demana si es pot donar per llegida l’acta de l’Assemblea General ordinària tinguda el 
dia 14 de juny de 2013, atès que ha estat tramesa per correu electrònic a tots els socis en la 
convocatòria de reunió.  
 L’Assemblea hi assenteix. 
 A continuació demana si hi ha cap esmena.  
 S’hi aporten esmenes de forma i l’Assemblea dóna per aprovada l’acta. 
 
2. Informe anual de la Presidència corresponent a l’any 2013 
 El president presenta el seu informe anual.  
 

2.1 Aspectes generals de l’actuació de la Junta Directiva 
El 2013 la Junta Directiva va dur a terme un total d’onze reunions. 
En la reunió corresponent al mes de setembre va quedar formalitzada la renúncia d’Òscar Aznar, 

vocal de Programació d’Activitats i d’Elisenda Vilajoliu, vocal de Gestió d’Activitats, tots dos per raons 
d’incompatibilitat amb les respectives tasques professionals, tal com ja havien anunciat amb temps. La 
Junta els va agrair la bona feina feta.  

A partir del mes de setembre, la Junta va funcionar sense cobrir aquests dues vocalies ja que va 
decidir assumir de forma col·legiada les funcions corresponents a l’àmbit d’activitats. Una decisió 
rellevant que es va prendre per adaptar-se a aquesta nova estructura, però també al context general del 
nostre món de la terminologia, va ser la de renunciar a organitzar cada any una jornada i un seminari i 
fer-ho cada dos anys alternant aquests dos tipus d’activitat. 

El 14 de juny es va fer l’Assemblea General ordinària preceptiva de l’any 2013. 
Sobre el Premi de la SCATERM 2014, el mes de desembre del 2013 s’havien presentat dos treballs 

quan es va tancar l’admissió.  
 

2.2 Presidència 
El president informa que com a membre de la Secció Filològica la feina que ha dut a terme no ha 

estat feina relacionada específicament amb qüestions terminològiques, llevat de la valoració d’un treball 
sobre nomenclatura d’armes blanques, sinó que ha participat en feines de tipus general, com ara la 
revisió de capítols de la Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans (que pot estar acabada a finals del 
2014). Ha assistit a totes les reunions del Ple de la Secció i també a les reunions de representants de les 
societats filials. 
 

2.3 Vicepresidència 
Una de les tasques de la vicepresidència ha estat la difusió, especialment en l’àmbit internacional, de 

la SCATERM. En aquest sentit s’han dut a terme diverses iniciatives: 
En primer lloc, la presència de la SCATERM a la Viquipèdia en català, castellà, anglès i francès. 

L’objectiu d’aquesta gestió no és cap altre que donar-nos a conèixer i la Viquipèdia contribueix a un bon 
posicionament en buscadors com Google. 

També s’ha creat un perfil de la SCATERM al Facebook a començaments de l’any 2014. S’ha fet una 
cerca prèvia i s’ha pogut comprovar que altres organismes i entitats relacionades amb la terminologia en 
l’àmbit internacional tenen pàgina de Facebook. 

D’altra banda, s’ha ampliat la tramesa d’exemplars de la revista Terminàlia com a carta de 
presentació de la Societat i s’ha enviat a diferents institucions internacionals relacionades amb la 
terminologia.  
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Pel que fa a la creació d’una Xarxa de terminologia, la Junta ha començat una reflexió sobre les 
possibilitats que hi veu. Inicialment s’està pensant en una xarxa d’organismes, centres, serveis i entitats 
relacionats amb la terminologia catalana (tot i que res impediria obrir la xarxa cap a l’exterior), que 
tindria per objectiu la col·laboració; la idea és reunir grups en forma associativa i no jeràrquica. Partint 
d’una situació sense finançament es decideix començar la xarxa per la via de les xarxes socials (el mateix 
Facebook seria útil en aquest sentit), anar fent gestions per dibuixar la xarxa futura i valorar la 
possibilitat de demanar un projecte de creació de xarxa per obtenir finançament (si això fos possible). 
 

2.4 Vocalies 
2.4.1 Vocalia d’Activitats 
XI Jornada de la SCATERM: «La terminologia en el món educatiu: didàctica, recursos i estratègies». Es 

va dur a terme a Barcelona els dies 10 i 11 de maig a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. 
En l’organització d’activitats, com ja és habitual, es té present l’interès de la SCATERM d’incrementar 

els lligams i la col·laboració amb les entitats integrades a l’Institut, però també amb entitats amb les 
quals compartim interessos o objectius; en aquest cas la col·laboració ha estat amb el Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats. 

 
2.4.2 Vocalia del Butlletí 
S’han publicat els 6 números, del 34 al 39, del Butlletí electrònic corresponents a la periodicitat 

bimestral establerta. Com a novetat, des del núm. 36 hi ha col·laboració dels serveis lingüístics 
universitaris de la Xarxa Vives en l’apartat «El terme és notícia». 

 
2.4.3 Vocalia de Comunicació 
Aquesta vocalia ha dut a terme activitats molt diverses en l’àmbit que té encomanat: 

—Redacció i enviament de comunicacions als socis. 
—Contactes amb el Departament de Comunicació de l’IEC. Dossier de premsa. 
—Cròniques per al Butlletí de la SCATERM, i escrits per a altres publicacions.  
—Reportatges fotogràfics. Arxivament del material. 
—Suport a l’organització d’activitats de la SCATERM. En concret, elaboració i difusió de publicitat 
(cartells, etc.) i material gràfic. 
—Suport al vocal de publicacions, quan ha calgut. En concret, elaboració de reportatge fotogràfic per a 
la portada de les MSCT4. 
—Suport al Facebook de la SCATERM. 

 
2.4.4 Vocalia de Publicacions 
Les realitzacions més rellevants en aquest àmbit són: 
—publicació dels núms. 7 i 8 de Terminàlia, en paper per als socis i en format digital d’accés lliure; 
—publicació del núm. 4 de les «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia» (La terminologia 
en les ciències de la vida, en la química i en el món educatiu), en format electrònic per als socis des de 
dispositius mòbils i en format digital d’accés lliure." 

 
2.4.5 Vocalia del Web 
S’ha mantingut el web amb el format renovat, tal com vam informar-ne en assemblees anteriors. 

Amb caràcter eventual, la vocal de Butlletí continua actualitzant-ne els continguts. 
 

2.5. Secretaria 
Com a tasca especial, fora de les habituals d’elaboració i custòdia de les actes i altres del dia a dia, 

s’ha gestionat la petició a l’Institut de carnets de membre de la SCATERM i el seguiment fins a la 
distribució final als socis. 

Pel que fa a les actes, i havent rebut tot el material que quedava pendent, la Junta decideix que per al 
que correspon del 2012 ençà, l’arxiu documental es gestionarà digitalment i es descartarà el format en 
paper.  
  
3. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva durant l’any 2103 

Un cop acabada l’exposició, el president demana si l’Assemblea aprova la gestió, i l’Assemblea hi 
assenteix. 
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4. Aprovació de la liquidació de comptes de l’any 2013 (annex 1) 
La tresorera informa que l’any passat es va aconseguir quadrar bastant bé les despeses amb els 

ingressos: només hi ha un saldo acumulat a final d’exercici, que a més és positiu de 105,13 euros. És el 
segon any consecutiu que aquest saldo és positiu. L’any anterior havia estat de 2.314,26 euros, però s’ha 
de tenir present que l’IEC havia traspassat 1.000 euros del compte de la SCATERM al seu compte el 
novembre del 2012 i anaven inclosos dins d’aquest import; en canvi, el 2013 l’IEC no va fer cap traspàs 
entre comptes. Com que aquests 1.000 euros ja estan comptabilitzats dins del saldo acumulat d’anys 
anteriors, això significa que l’IEC ja ha saldat aquest deute. 

El 31 de desembre del 2013 hi havia 8.721,7 euros al compte corrent.  
Estava previst fer un seminari pel novembre però al final la Junta va decidir que es faria cada dos 

anys, això va comportar que no es va aprofitar tot l’ajut de la Secretaria Científica de què disposava la 
SCATERM, que era de 1.500 euros, i només se’n van utilitzar 850 per organitzar la Jornada del maig. 
Pel que fa a l’ajut per a publicacions, l’IEC va concedir 5.000 euros a la SCATERM, que van ser 
insuficients per a totes les despeses que representa publicar dos números de la revista Terminàlia més 
el número 4 de les Memòries.  
 

— Com a ingressos, es van recaptar 29,33 euros per la venda de publicacions, 3.810 euros de 
quotes de socis, 200 euros de la col·laboració del Col·legi de Doctors i Llicenciats, 5.850 euros 
de l’IEC (5.000 per a publicacions i 850 per a activitats) i 78 cèntims d’interessos del compte 
corrent de la Caixa. Tot plegat va sumar 9.890,11 euros. 
 

— Com a despeses, les publicacions (dos números de Terminàlia i un número de les Memòries) 
van costar 8.919,90 euros però, com ja s’ha dit, se’n van rebre 5.000 euros de l’IEC. D’altra 
banda, es van gastar: els 850 euros en activitats que ja us he esmentat; 72,96 euros en 
despeses bancàries (devolució de rebuts, etc.); 294,53 euros en correus; 27,48 euros en 
missatgeria; i 26,55 euros en altres conceptes. En total, les despeses van pujar 10.191,42 euros. 

 
El president proposa a l’Assemblea que aprovi la liquidació de comptes del 2013. L’Assemblea ho 

aprova per assentiment. 

4. Aprovació del pressupost per al 2014 (annex 2) 
El mes de novembre passat, es va presentar a la Junta el pressupost per al 2014, el qual contenia les 

partides següents: 
 

 Com a ingressos, estava previst aconseguir 2.800 euros d’ingressos propis (capítol 3): per la 
venda de publicacions, 100 euros; per les quotes de socis, 2.500 euros; i per la inscripció a 
cursos i jornades, 200 euros. D’altra banda, també estava previst aconseguir 500 euros de les 
universitats (apartat 440) i 8.000 euros de l’IEC (dins de l’apartat 480), 6.000 dels quals eren per 
a publicacions i 2.000 per a activitats. El capítol 4, doncs, pujava 8.500 euros que, sumats als 
2.800 del capítol 3, feien un total d’ingressos d’11.300 euros. 
  

 Com a despeses, dins del capítol 2, de despeses de béns corrents i de serveis, estava previst 
destinar 1.500 euros per a publicacions no finançades per l’IEC, que corresponien a les 
Memòries o a les Eines de Terminologia, més els 6.000 euros de l’IEC, que normalment es 
destinen a la revista Terminàlia. Aquesta suma significa que estava previst dedicar 7.500 euros 
en concepte de despeses per a publicacions (apartat 201). A més, també es va preveure una 
inversió de 1.500 euros en el servei de col·laboradors, que són professionals independents, 
com es pot veure a l’apartat 213. Una altra despesa eren les atencions protocol·làries i 
representatives, dins de l’apartat 216, a les quals estava previst dedicar 500 euros. Dins de 
l’apartat 217, de subministrament de béns i serveis, hi havia 200 euros destinats a despeses de 
correus. Per acabar el capítol 2, s’hi ha d’afegir el pressupost per a activitats, que puja a 1.600 
euros. En total, estava previst que les despeses sumessin 11.300 euros, que quadra amb el total 
d’ingressos. 

Quan es va elaborar aquest pressupost, encara no se sabia quin seria l’ajut de l’IEC. En canvi, en aquest 
moment la Societat ja sap que només pot disposar de 5.000 euros per a publicacions i de 1.500 euros 
per a activitats. Per tant com que  normalment cada número de Terminàlia costa més de 3.000 euros 
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entre la maquetació i la impressió, hi haurà variacions en el compliment d’aquest pressupost, però es 
pot intentar aconseguir més ajuts, com ara publicitat a la revista, malgrat que sigui difícil. Si no, la 
diferència es pagarà amb diners del compte corrent de la SCATERM.  

 
En aquest punt, Mercè Lorente, cap de redacció de la revista Terminàlia, demana la paraula i 

comenta que tot i que s’han abaratit costos gràcies al pas a la impressió digital de la revista, la partida 
de publicacions és massa ajustada, sobretot tenint en compte que és molt difícil aconseguir subvencions 
en concepte de publicitat.  
 

La tresorera li respon que en aquest cas, l’excedent d’aquesta partida, tal com ja ha comentat, es 
cobrirà amb els diners propis de la SCATERM.  

 
Un cop repassades les partides, el president proposa a l’Assemblea que s’aprovi el pressupost per al 

2014. L’Assembla ho aprova per assentiment. 

6. Altes i baixes de socis durant el 2013 
El moviment de socis ha estat el següent: 

Alta: Eva Rodríguez Ollé (18-02-2013) 
Baixes: Núria Montoro Sanchez (19-07-2013); Patrícia Muñoz Tavira (07-05-2013); Pilar del Rey 
Jordà (16-02-2013); Lluís Urpinell i Jovani (05-08-2013). 

El passat 2 de juny es va donar d’alta Ramon Pelegrí i Pinyes com a nou soci.  
Actualment hi ha 62 socis individuals i 18 de col·lectius. 
 

7. Ratificació de dues baixes de la Junta 
Tal com ja s’ha informat, en la reunió corresponent al mes de setembre va quedar formalitzada la 

renúncia d’Òscar Aznar, vocal de Programació d’Activitats i d’Elisenda Vilajoliu, vocal de Gestió 
d’Activitats, tots dos per raons d’incompatibilitat amb les respectives tasques professionals, tal com ja 
havien anunciat amb temps i, per tant el president demana a l’assemblea que ratifiqui aquestes baixes i 
es doni per assabentada a la qual cosa l’Assemblea hi assenteix. 
 
8. Torn obert de paraules 

Jaume Martí demana si hi ha algú que vulgui demanar la paraula.  
 

D'entrada, els assistents comenten la bona rebuda que ha tingut la taula rodona ’La terminologia 
instrumentalitzada. Quan els termes no són neutres ni innocents’ i feliciten la Junta pel fet d’haver 
escollit amb encert, un tema tan actual i a la vegada molt lligat a la terminologia. 
 

Xavier Fuentes pregunta quin seria el sostre teòric de socis de la SCATERM, a la qual cosa Mercè 
Lorente li respon que creu que el sostre teòric estaria per sota del nombre de socis que tenim que és de 
62, ho diu en base al nombre de socis que l’Asociación Española de Terminologia, del qual ella n’és la 
vicepresidenta i que en té aproximadament els mateixos, encara que el nombre de socis potencials 
òbviament és molt més nombrós. 
 

Xavier Fuente proposa que es podria obrir una categoria especial adreçada a la gent jove (estudiants, 
doctors, etc.) la qual tingués la quota gratuïta amb alguns dels avantatges de soci. 

 
Judit Freixa respon que no creu que aquesta proposta fos massa atractiva, si ens atenem per exemple 

a la resposta que ha tingut el Facebook de la SCATERM des del qual ha convidat estudiants i aquests no 
han acceptat la invitació, cosa que sí que ha passat des del Facebook de l’Obneo. 

 
Elisabet Solé comenta que està bé pensar en l’augment de socis perquè són més quotes, però que 

també està bé pensar que tenir més socis representa tenir més gent de diferents àmbits que puguin 
col·laborar, i en aquest sentit creu que seria bo que cada vegada que es crea un comitè organitzador per 
tirar endavant una activitat, és fes una crida a la col·laboració per a una activitat puntual sense 
necessitat de formar part de la junta. 
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Xavier Fuentes continua dient que pel que fa els socis col·lectius, ens podríem adreçar a diaris que 

reben subvencions com per exemple La Vanguardia concretament adreçar-nos a Magi Camps que és el 
responsable de l’edició en català.  

 
Marta de Blas pregunta si tenim compte de Twiter, a la qual cosa Teresa Miret li respon que sí, però 

que és poc operatiu perquè tenim molts pocs seguidors. Es debat el tema i es decideix que quan 
tinguem alguna notícia a difondre serà més operatiu fer servir el Twiter de l’IEC que en aquest moment 
té més de 21.000 seguidors. 

 
 Com que ningú més no demana d’intervenir, el president dóna les gràcies a tothom per la 

confiança que han fet i aixeca la sessió a tres quarts de sis de la tarda. 
 
 
 
 

     
Vist i plau 

Ester Bonet                                                                                                      Jaume Martí 
Secretària                                                                                                           President 
 
 
Annexos 

Annex 1. Liquidació de comptes de l’any 2013 
Annex 2. Pressupost per a l’any 2014 
Annex 3 Cens de vots 
 
 
 



FINS A DATA 31 de desembre de 2013

INGRESSOS
Directes de la 

Societat

Rebuts a l'IEC 

per compte de la

Societat

Concedits per 

l'IEC a la

Societat

Ingressos 

Totals

1. Venda de publicacions 0,00 29,33 0,00 29,33

2. Quotes de socis 1.980,00 1.830,00 0,00 3.810,00

3. Inscripcions a jornades, cursos i congressos 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Subvencions i ajuts 0,00 200,00 0,00 200,00

4.1. De la Generalitat de Catalunya 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Del Ministeri d'Educació i Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. De fundacions 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. D'altres entitats públiques 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. D'altres entitats privades 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. D'altres institucions 0,00 200,00 0,00 200,00

5. Institut d'Estudis Catalans 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00

5.1. Activitats 0,00 0,00 850,00 850,00

5.2. Publicacions 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

6. Ingressos financers 0,78 0,00 0,00 0,78

7. Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Prestació de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Altres 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL D'INGRESSOS 1.980,78 2.059,33 5.850,00 9.890,11

DESPESES
Suportades directament

per la Societat

Pagades per l'IEC

a compte de la

Societat

Suportades per l'IEC
Despeses 

Totals

 1. Publicacions 0,00 3.919,90 5.000,00 8.919,90

1.1. Treballs tècnics 0,00 3.919,90 4.684,10 8.604,00

1.2. Correcció 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Traducció 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Paper publicacions 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Personal publicacions 0,00 0,00 315,90 315,90

1.6. Altres 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Activitats 0,00 0,00 850,00 850,00

2.1. Honoraris per conferències, cursos i jornades 0,00 0,00 850,00 850,00

2.2. Col·laboradors diversos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Allotjament 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Manutenció 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Locomoció i trasllat 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Publicitat i propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Atencions protocol·làries 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Altres 0,00 0,00 0,00 0,00

 3. Premis per a estudiants 0,00 0,00 0,00 0,00

 4. Despeses de personal de secretaria 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Despeses financeres 72,96 0,00 0,00 72,96

 6. Treballs, subministraments i serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Correus 0,00 294,53 0,00 294,53

 8. Missatgeria 0,00 27,48 0,00 27,48

 9. Lloguers 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Material d'oficina i material fungible 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Aportacions a entitats 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Altres 0,00 26,55 0,00 26,55

12.1. Bibliografia de consulta 0,00 26,00 0,00 26,00

12.2. Logística venda publicacions 0,00 0,60 0,00 0,60

12.3. Comissió venda publicacions 0,00 -0,05 0,00 -0,05

12.4. Altres 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE DESPESES 72,96 4.268,46 5.850,00 10.191,42

Signat:______________________________________________

   (El Tresorer de la Societat)

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2013

SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA

(El Gerent de l'IEC)

Pàgina 1



1.980,78

72,96

1.907,82

9.890,11

10.191,42

-301,31

2.314,26

0,00

+ Moviments de tresoreria de la societat filial a l'IEC 0,00

2.059,33

-4.268,46

0,00

105,13

COMPROVACIÓ DELS COMPTES

+ Saldo Bancari a 31 de desembre de 2012 6.813,92   

Regularització comptable 0,00

+ Saldo Caixa efectiu a 31 de desembre de 2012 0,00

+ Cobraments 2013 ingrés 2012 0,06

-  Pagaments 2013 despesa 2012 0,00

- Moviments de tresoreria entre la societat filial i l'IEC 0,00

+ Cobraments exercici 1.980,78

 -  IVA  Exercici 0,00

+ IVA a retornar a l'IEC 0,00

- Pagaments exercici -72,96

= Romanent 8.721,80

+ Pendents de pagament 0,00

- Pendents de cobrament -0,07

= Saldo de banc i caixa actual 8.721,73

Saldo Bancari a 31 de desembre de 2013 8.721,73

Saldo caixa efectiu a 31 de desembre de 2013 0,00

Saldo de banc i caixa actual 8.721,73

 

Signat:______________________________________________

   (El Tresorer de la Societat)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES (INCLOSOS ELS COBRATS I PAGATS PER L'IEC)

Despeses

- Saldo acumulat anys anteriors

Ingressos

INGRESSOS I DESPESES SUPORTATS PER LA SOCIETAT FILIAL
Ingressos

Despeses

Romanent teòric de l'exercici

SALDO ACUMULAT A FINAL D'EXERCICI

(El Gerent de l'IEC)

Romanent teòric de l'exercici

MOVIMENTS DE TRESORERIA ENTRE LA SOCIETAT FILIAL I L'IEC

+ Pagament del deute amb l'IEC

+ Ingressos rebuts a l'IEC per compte de la Societat

- Despeses pagades per l'IEC a compte de la Societat

+ Saldo disposat amb càrrec al deute (comandes)
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SOCIETAT FILIAL:

CONCEPTE 2014

3 CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 2.800,00

30 ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 2.600,00

300 VENDA DE PUBLICACIONS 100,00

30001 Venda de publicacions pròpies 100,00

302 QUOTES SOCIS 2.500,00

30201 Quotes societats filials 2.500,00

39 ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS  200,00

390 ALTRES INGRESSOS 200,00

39001 Inscripcions, cursos i jornades 200,00

39002 Altres ingressos 

4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.500,00

40 ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 0,00

401 MINISTERIS 0,00

40102 Programes de recerca 

44 ARTICLE 44. D' EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS 500,00

440 UNIVERSITATS 500,00

44001 Universitats catalanes 500,00

45 ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00

450 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00

45007 AGAUR-Convocatòria ARCS

45008 Departament d'Educació 

46 ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS 0,00

461 DIPUTACIONS 0,00

46101 Diputació de Barcelona

47 ARTICLE 47. D' EMPRESES PRIVADES 0,00

470 EMPRESES PRIVADES 0,00

47002 Altres empreses privades

48 ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 8.000,00

480 FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 8.000,00

48000 Fundacions

48001 De l'IEC per publicacions 6.000,00

48002 De l'IEC per activitats 2.000,00

5 CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ 0,00

52 ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS 0,00

520 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 0,00

52001 Interessos comptes corrents

TOTAL GENERAL 11.300,00

APLICACIÓ

ECONÒMICA

SCATERM
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Annex 3 
Cens de vots de l'Assemblea General ordinària del 2014 

Votants Nombre de vots 
Socis i sòcies individuals, o representants de socis col·lectius individuals col·lectius 

Bonet Solé, Ester 1  

De Blas Abante, Marta   4 

Egea Puigventós, Àngels 1  

Espallargas Majó, Agustí 1 4 

Fontova Hugas, Glòria 1  

Freixa Aymerich, Judit 1  

Fuentes Arderiu, Xavier 1  

Llovera Duran, Sílvia 1 4 

Lorente Casafont, Mercè 1 4 

Martí Llobet, Jaume 1  

Miret Mestre, Teresa 1  

Sánchez i Fèrriz, Miquel-Àngel 1  

Solé Solé, Elisabet 1  
Socis i sòcies individuals que han delegat el vot   

Juncadella Fortuny, Marta 1  

Planas Planas, Conxa (UB)  4 

Total 13 20 

Cens de vots de l'Assemblea 33 

 
 


