
BALANÇ ECONÒMIC CUP RIUDOMS 

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

INGRESSOS

Donacions particulars: Ingressos rebuts amb les donacions particulars efectuades a través del
portal de donacions (www.cup.cat/donacions)

Aportacions Assemblea Local:  Fons dels quals disposava prèviament l'Assemblea Local i que
s'han utilitzat per finançar la campanya electoral

Vermut Popular (11/04/2015): Ingressos obtinguts amb la cel·lebració d'un vermut popular

Vermut i dinar popular (10/05/2015): Ingressos obtinguts amb la cel·lebració d'un vermut i un
dinar popular.

Bestreta  enviament  electoral: Avançament  econòmic  mitjançant  un  crèdit  personal
proporcionat  a  l'Assemblea  Local.  Amb  aquesta  bestreta  s'ha  pogut  assumit  el  cost  de
l'enviament de les paperetes i els sobres electorals, així com el díptic informatiu (2237 unitats
corresponents a l'enviament d'una única papereta, sobre i dítpic per habitatge a Riudoms).
Aquesta bestreta serà retornada una vegada es rebi la subvenció estatal destinada a aquesta
partida econòmica.

DESPESES

http://www.cup.cat/donacions


Cartelleria  difusió actes: Despeses relatives a  l'impressió de cartells  per  tal  d'anunciar  les
activitats de la CUP Riudoms durant la campanya electoral.

Carta presentació llista electoral:  Cost de la carta amb la qual la CUP Riudoms va presentar
públicament la llista electoral al poble de Riudoms.

Enviament electoral:  Cost de l'enviament de les paperetes i els sobres electorals, així com el
díptic  informatiu  (2237 unitats  corresponents  a  l'enviament d'una única  papereta,  sobre  i
dítpic per habitatge a Riudoms).  Aquesta despesa serà retornada a través de la subvenció
estatal destinada a aquesta partida econòmica.

Programa electoral: Despesa per a la impressió del programa electoral.

Paperetes  i  sobres  electorals  addicionals:  Es  van  confeccionar  300  sobres  i  paperetes
electorals addicionals per tenir a disposició durant la campanya electoral.

Cartells  campanya  electoral:  Cost  de  l'impressió  dels  cartells  amb  el  lema  “Capgirem
Riudoms”. Els cartells amb el lema “Capgirem la història” han estat proporcionats per la CUP-
Nacional sense cap cost addicional per a la CUP Riudoms.

Material campanya electoral: Despeses relatives al confeccionament de quatre pancartes amb
el lema “Capgirem la història”, així com el material divers per poder penjar les pancartes i els
cartells (cordes, cola adhesiva, etc)



Nota: El remanent econòmic (fruit de les donacions particulars i de les aportacions de fons de
l'Assemblea Local) es destinarà a la futura activitat de l'Assemblea Local de la CUP Riudoms.

Nota:  La  informació  econòmica  presentada  en  aquest  document  està  subjecta  a  alguna
desviació puntual.


