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Secretaria de Finances ± Ädinin±stracio

Benvolguts senyors,
En relació a ta convocatòria de tes eteccions at Partament de Catalunya que es
cetebrarà et diumenge 25 de novembre de 2012 i en concret a ta
documentació que hem de posar a disposició de ta Sindicatura de Comptes
d'acord amb la normativa vigent i de I'Acord de transparència i autolimitació
de despeses etectorals i de finançament de partits potftics signat et 26 de
febrer de 2001 per [es diferents forces potftiques amb representació a[
Partament de Catatunya, hem de fer manifestar tes següents consideracions:
1. Que en retació at que estableix et punt 1 dets Acords signats et 26 de
febrer, on s'indica que dins dets cinc dies següents a ta pubticació de ta
convocatària d'unes eteccions, s'ha de constituir un grup de treba[t
format pets representants dets partits potítics presents at Partament de
Catatunya, on s'ha d'acordar tes mesures per timitar tes despeses
electorats, hem de dir que no hem estat convocats a cap reunió per
aquesta finatitat.
2. Que et pressupost dets ingressos i despeses previstos per a[ finançament
de ta campanya és et que es detalta en t'annex que s'adjunta at present
escrit.
Resto a ta seva disposció per quatsevol actariment que consideri oportú, i
aprofito t'avinentesa per sa[udar-to atentament.
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Barcetona, 21 d'octubre de 2012
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ANNEX
PRESSUPOST DE DESPESES
1. Edició de materiats
En aquesta partida hi ha ets diferents materiats que s'utititzaran per fer
arribar et nostre missatge de campanya, així com el disseny dets mateixos.
També servirà per donar a conèixer et nostre posicionament davant ets nous
reptes potítics, arreu det principat, aixi com ta pubticitat dels diferents actes
de campanya i t'edició dels suports videogràfics i fonogràfics.
Total pressupostat: 245.000 €
2. Mailing
En aquest concepte hi trobem et cost de ta tramesa que es reatitza en et
període electorat a ta totatitat det cens.
Total pressupostat: 850.000 €
3. Mítings
Durant ta campanya etectorat es cetebren diferents actes en els quats hi ha
depeses de càtering, escenografia, personal i d'attres.
Total pressupostat: 155.000 €
4. Mitjans de comunicació
Hi ha despeses associades a tes retacions amb ets mitjans de comunicaciá com
són tes despeses associades ats anuncis en els diferents mitjans de
comunicació.
Total pressupostat: 110.000 €
TOTAL PRESSUPOSTAT CÁMPÀNYÃ ELECTORAL 1.360.000,00 €
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PRESSUPOST D'INGRESSOS
La totatitat de ta campanya es finançarà d'acord amb ta subvenció que es
rebrà d'acord amb ets criteris estaberts en Decret 106/2012 de 2 doctubre on
s'estabteix ta tmnia d'ajuts ats grups potítics amb representació at Partament
de Catatunya per subvencionar tes despeses ocasionades amb motiu de les
eteccions at Partament de Catatunya de 2012, i que preveiem ta quantitat de
1.348.542,62 €, el diferenciat, amb ta totatitat de despeses previstes i que
puja a 71.457,38 euros es finançarà amb recursos propis det partit

