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MEMORIA  

 

Eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017 

La candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC-PSOE) va concórrer a les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 21 de desembre de 2017.  

Donat que es compleixen les condicions establertes a l’article 133 de la LOREG, relatives a l’obligatorietat de 

presentació de les comptabilitats electorals, aquesta formació política ha presentat, en temps i forma, les 

comptabilitats electorals, la de campanya i la específica corresponent als enviaments de propaganda electoral 

(mailing).  

En compliment de les instruccions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya es fa entrega, de cadascuna de les 

comptabilitats, de la documentació requerida que es detalla: 

- Balanç de Situació  

- Compte de Resultats 

- Llibre Diari 

- Extractes de Major 

- Balanç de Sumes i Saldos previ al tancament 

Documentació justificativa del ingressos 

- Certificat i justificació de la procedència del fons obtinguts  

- Pòlissa de crèdit concertada  

- Document acreditatiu de les bestretes per subvencions electorals  

 

Documentació justificativa de les despeses electorals ordinàries 

- Copia de les anotacions comptables superiors a 1.000 euros  

- Relació de la quantificació de les despeses financeres per operacions de crèdit. 

Documentació justificativa de les despeses per trameses electorals  

- Justificació documental de la totalitat de les despeses  

- Certificat de declaració expressa del nombre d’electors, per circumscripció, a qui s’ha enviat publicitat  

electoral.  

- Copia de la factura de la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. amb nombre dels 

enviaments efectuats a cadascuna de les circumscripcions. 

- No s’han fet trameses als electors residents a l’estranger. 

- Certificat de constitució de grup parlamentari emès pel Parlament de Catalunya  

Altra documentació 

- Nomenament de l’administradora responsable de les comptabilitats electorals  

- Copia dels contractes d’obertura dels comptes electorals  

- Copia de les comunicacions d’obertura de comptes a la Junta Electoral  

- Copia de la sol·licitud de tancament de comptes electorals 

- Comunicació a la Junta Electoral de l’afectació del crèdit concertat 

- Copia dels extractes bancaris dels comptes electorals 

- S’ha informat als proveïdors i a l’entitat de crèdit de l’obligació de comunicar a la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya les operacions que superin els 10.000 euros.  
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Fets rellevants   

Crèdit electoral 

Amb data 13 de desembre de 2017es va signar davant Notari de Barcelona ________________ el crèdit 

electoral amb BANCO DE SABADELL S.A. per import de 800.000 euros garantit amb les subvencions 

que, per resultats, ens pertoquin.  

 

Pagament a proveïdors 

Al tancament de la comptabilitat electoral consten deutes pendents de liquidar per import de  584.438,72 

euros a  10 proveïdors.   

A data de presentació de les comptabilitats, el deute pendent és de 479.988,45 euros amb 4 proveïdors. 

Les quantitats pendents de liquidar s’abonaran amb el cobrament de les subvencions pendents de 

liquidar.  

  

Donacions   

 

- S’han rebut  31.010,00  euros en donatius abonats per un total de 27 persones físiques.  

Als números expressats s’ha descomptat l’import de 20 euros d’un donant no identificat. Aquest import 

s’ha ingressat al Tesoro Público d’acord amb el que estableix l’Article 4.2.g) de la Llei Orgànica 8/2007 

modificada per la Llei Orgànica 3/2015 de 30 de març.  

 

Tanmateix, totes les donacions s’han informat a l’ AEAT segons model 182.  

 

 

 

 

 

Barcelona nou d’abril de dos mil divuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


