
Assemblea Anual ACE Bombers Barcelona 

Reunits el 17/1/2022 a l’Espai Bombers. Van assistir 31 persones: 

Miquel Casas    Oscar Morillo   Illa 
Martín Salmeron   Sergi Ger   Harkore 
Barquet    Clara    David Vega 
Dobaño    Albert Roca   Hugo  
Felix Perez    Isra Morte   Pere Marinez 
Susanna    Albert Fernandez  Lluis Bara 
Isma     Dani Martinez   Montoro 
Triki     Cabeza   Carlos Luis 
Arce     Sergi Richard   Vicenç Bonjoch 
Sebas Valle    Mompel   Mario Puerta 
Alex Monton    Pep Ribas 

Punts tractats: 

1. Balanç de comptes 2022.  
 Es varen presentar l’estat de comptes de l’any 2022 i previsió d’ingressos/gestos  
 2023. Podeu consultar els comptes en el pdf que s’adjunta. 

2. Loteria 
- Valoració de vendes. Es vota a favor de no penalitzar a la secció de Submarinisme ja 

que com a secció la feina ha sigut sempre impecable. 
- Es vota a favor de seguir amb la venda de loteria Nacional i de Catalunya. 

3. Venda material ACE.  
 Es vota a favor de cedir el control i la venda del material a Bombers Solidaris i que  
 ho gestioni a la seva manera. 

4. Es presenta la data de la festa del Patró: 11 de març de 2023 

5. Es parla de les seccions.  
 S’acorda que les seccions han de presentar un balanç de comptes a final d’any. Es  
 parla de les seccions dissoltes. El seu capital i material haurà de ser cedit a la Ace.  
 S’ha d'elaborar un document o normativa al respecte. 

6. Presentació de proposta de subvencionar competicions relacionades amb 
bombers.  
 Aquest primer any es destina un màxim 3000 euros al respecte. Es una subvenció  
 individual lligada a certs requisits. Es podrà consultar el document detallat a la web.  
 Es vota a favor. 

7. Presentació del I Torneig de Futbol de Bombers.  
 Es destinen 1000 euros en ajuda a l’organització. Es vota a favor. 

8. Projectes.  
 Quan estiguin fets es detallarà i publicaran a la web per l’ús de tothom. 

- Zona Franca. Valle/Illa. Material pel gimnàs i de reparació de bicis. 2000 euros 



- Llevant. Richard/Bodas. Material pel gimnàs. 2500 euros 
- Eixample. Vega. Material pel gimnàs. 2500 euros 
- Montjuic. Casas. Material audiovisual. 2500 euros 
- Vall d’Hebron. Albert Fernandez. Material pel gimnàs. 2000 euros 
- Sant Andreu. Susanna, Isma, Morte, Cabeza. Total 2500 euros 

Material entreno esports de pilota. Material tou pel gimnàs. Sac de box i 
complements. TV i barra de so. 

Es proposa destinar un pressupost pel personal del CGE i Vallvidrera. S’accepta la proposta 
i s’estudiarà com fer-ho. 

9. Altres. Subvencions a les seccions. Es recorda a les seccions les seves obligacions per 
rebres subvencions, que s’estan ignorant sistemàticament. 



Balance 1/01/22 a 31/12/22

Dinero a 1 de Enero de 2022   49.168,70 € 
(Dinero Sabadell + 677 del BBVA)

INGRESOS 2022  72.805,00 € GASTOS 2022  61.149,33 € 

INGRESOS CADA AÑO   59.978,00 € SUBVENCIONES   10.923,40 € 
Cuota Socios   15.690,00 € Subvenciones secciones   5.130,00 € 

Recuperación recibos   450,00 € (18 recibos) Proyectos parque   5.793,40 € 

Sub. Ayuntmamiento   18.000,00 € 

Ingreso venta Loteria 2022   22.498,00 € FIESTAS Y ACTIVIDADES ACE   12.248,70 € 
Ingreso venta Grossa 2022   3.340,00 € Milla nautica   2.300,00 € 

Concurso Literario   500,00 € + 420 en efectivo

INGRESOS VARIABLES CADA AÑO   12.827,00 € Cursa Bombers   156,50 € + 240 en efectivo regalos

Venta Recuerdos   4.718,00 € Patrón 2022   8.576,60 € + 874,7 en efectivo

Devolución préstamo solidario 2021   5.000,00 € Reyes 2023 (pagados 22 y ene 23)   715,60 € + 4.598,65 en 2023

Premio Grossa 2021   1.890,00 € 

Ingreso efectivo sobrante Patrón   494,00 € GASTOS FIJOS ANUALES   26.998,20 € 
Ingreso Osmosis Montjuic   725,00 € Netflix / Dzan / Disney+   1.024,00 € 

Pago Nacional 2022   20.420,00 € 

Pago Grossa 2022   2.672,00 € 

PROYECTOS COLECTIVOS   14.000 € Ingreso sección loteria (SAS)   1.922,20 € 

SECCIONES   4.000 € Seguro Responsabilidad Civil   719,20 € 

ACTIVIDAD COLECTIVA   3.000 € Factura web servidor   240,80 € 

OTROS GASTOS   10.979,03 € 
Compra venta material ACE   2.455,00 € 

Dinero depositado de la PBB Donación a Solidaris por premio Grossa   1.500,00 € 

1.977,6 € Comisiones domiciliaciones y otras comisiones   1.005,20 € 

Devolución recibo más gastos de bajas   521,43 € (21 recibos)

Devolución recibos que hemos recuperados   446,94 € (18 recibos)

Multa hacienda (no aceptar una notificación)   187,50 € 

Saldo a 31 de diciembre de 2022   60.824,37 € Pago Osmosis Montjuic   362,96 € 

Regalo socio 2023   4.500,00 € 

39.824 € Dinero real

DONACIONES ACE
PATRÓN (ong) 2000

REYES (churros) 870
MILLA NAUTICA 2300

LOTERIA (Solidari) 1500
6.670 €



PRESUPUESTO 2023

Dinero en la cuenta a 1/1/2023   60.824,37 € 

POSIBLES INGRESOS   35.500,00 € 

Cuotas socios   15.000,00 € 

Sub. Ayuntmamiento 2023   18.000,00 € 

Ingreso Loteria 2023   2.500,00 € 

POSIBLES GASTOS   49.500,00 € 

Netflix, Disney y DZAN   1.000,00 € 
Sub Secciones + proyectos   21.000,00 € 
Regalo socios (9000)   4.500,00 € 
Fiesta Reyes 2023   5.000,00 € 
Seguro Responsabilidad civil   500,00 € 

Fiesta Patrón 2023   10.000,00 € 
Pago venta loteria sección 2023   2.500,00 € 
Milla   2.000,00 € 
Concurso literario   1.000,00 € 
Gastos domiciliación   1.500,00 € 
Comisiones banco   500,00 € 

Saldo a final del 2023   46.824,37 € 



DESPESES MÉS IMPORTANTS DELS 
ÚLTIMS 9 ANYS DE LA ACE

SUB. SECC/PARCS/TV:  
Diners seccions, projectes pels parcs a final d'anys, projectes no realitzats... (si no s'ha arribat a 10.000 es 

porque hi havia seccions que no van presentar-se a la reunió o parcs que no van presentar projectes)



 SUBVENCIONES 2022
DINERO DISPONIBLE   4.000 € 

VOLUNTARIO / DINERO
Socios bombers Dinero máximo 10% vol €€ (50%) más 50% vol.€€ (100%) N final vol. €€ sección

CICLISMO 42   463 € 4   231 € 21   463 € 21   463 € 
ATLETISMO 16   176 € 2   88 € 8   176 € 8   176 € 
VOLEY 17   187 € 2   94 € 9   187 € 9   194 € 
ESPELEOLOGIA NO HAN PASADO LISTADO   -     
FUTBOL 15   165 € 2   83 € 8   165 € 8   172 € 
MONTAÑA NO HAN PASADO LISTADO   -     
GOLF 4   44 € 0   22 € 2   44 € 2   44 € 
VELA NO HAN PASADO LISTADO   -     
S.A.S. 133   1.465 € 13   732 € 67   1.465 € 67   1.472 € 
PATRIMONIO   750 € (NO HAN PRESENTADO NI UNA FACTURA DEL 2022)
B. SOLIDARIS   750 € (estos son fijos porque participan siempre en todos los actos de la ACE)

TOTAL 227   4.000 € 



 SUBVENCIÓ A COMPETICIONS BOMBERILS

Es tracta de una subvenció individual destinada a competicions relacionades amb 
bombers. Per altres competicions que no reuneixin aquests requisits, les seccions 
compten amb els seus mitjans i possibilitats per financiar-les, segons els objectius de cada 
secció.

Partida per 2023: màxim de 3.000 euros destinats a competicions relacionades amb 
bombers.

L'objectiu principal es fomentar la participació en grup, tant en esports d'equip com 
individuals.

Les competicions esportives que opten a aquesta subvenció són els Mundials de 
Bombers, Mundials de Bombers i Policies, Europeus de bombers i policies, pujades 
d'escales bomberils i altres competicions que es fan amb equipació de bombers arreu del 
mon. També els Campionats de Catalunya, Espanya o del món de bombers, de qualsevol 
esport.

 REQUISITS:

• El nom de l'equip o club digui Ace Bombers Barcelona (si el sistema de inscripcions/
federació etc no ho permet, justificar-ho)

• Portar roba distintiva de Bombers de Barcelona (si no es té perque és roba molt 
especifica, justificar-ho i portar la roba identificativa a l'hora de l'escalfament/podium etc)

• Fer una petita crònica a la web o foto amb explicació per instagram etiquetant a la Ace 
o altra xarxa i fer-nos-ho arribar

• Al final del l'any, es passaran els justificants a la Junta o secció i es cobrarà el 50% 
de les inscripcions amb un màxim de 100 euros per persona.

OBLIGATORI: 

Assistir com a voluntari a algun dels actes que organitza la ACE i necessita de personal 
perque surti endavant: festa de Reis, festa del patró, organitzar events la setmana del 
patró, cursa de Bombers i entrenaments oficials pre-cursa.

Recordem que l'objectiu d'aquests requisits es evitar dinàmiques passades on es rebia 
diners de clubs del poble i també de la Ace sense haver corregut ni amb el nom ni roba de 
Bombers. Ja que l'objectiu final es fomentar i premiar la participació i l'esperit de competir 
en grup.

La Junta ACE



NORMES PER A SER UNA SECCIÓ DE L’ACE 

Totes les seccions noves i ja creades han d'acomplir els següents requisits 
pera poder ser considerades seccions de l'ACE i per a beneficiar-se de les 
subvencions i d'altres aventatges de ser-ho: 

‣ Carta presentació de les NOVES SECCIONS: Han de contenir una breu 
explicació de la secció, els objectius, nom del vocal i mail de contacte. 

‣ Quota obligatòria: mínim 5€ per soci. Aquests calés són per a la secció. 
‣ Activitat setmana del patró: Cada secció ha de realitzar una actividat 

durant la setmana del patró relacionada amb la seva activitat. 
‣ Informar a tots els socis ACE: activitats, materials, projectes…mínimo 3 a 

l'any via web i/o nostre Instagram (fer-nos arribar alguna foto i un breu text) 
‣ Participar en l'Assemblea General Anual 
‣ Presentar voluntaris a les activitats de l’ACE 

Una vegada la secció està creada oficialment, i s'informa en l'Assemblea 
General anual de l'ACE, al següent any ja pot optar a les subvencions (Es 
reparteix uns calés per número de socis) 

PENALITZACIONS: 

En función del número de voluntaris la secció rebrà del 0% al 100% de la 
subvenció que le pertocaria. (Aquests percentatges van en funció d'una taula 
que es va aprovar en l'Assemblea General)

Reducció de 
la subvenció

Si no es fa activitat en la Setmana del Patró 50 %

Si no es presenta cap membre de la secció a l'Assemblea General 50 %

Si no presenten mín de 3 fotos/texts 25 %

Si no es presenta llistat de socis en el termini demanat per la Junta 100 %


