
Mataró, 18 de juny 2022
ASSEMBLEA SOCIS 2022



ORDRE DEL DIA
De 10:30 a 10:40 Lectura i aprovació de l’Acta anterior

De 10:40 a 11:00 Memòria d’activitats i tancament 2021

De 11:00 a 11:45  Pla d’actuació i pressupost 2022

De 11:45 a 12:10  Licitació de l’Ajuntament de Mataró i acord SpAm-Daina

De 12:10 a 12:20  SpAm com a entitat col·laboradora del programa de gats de 
carrer de l’Ajuntament de Mataró

De 12:20 a 12:40  Canvis en la Junta Directiva de la spAm: ratificació de nous 
càrrecs

De 13:15 a 13:30  LLibre dels 50 anys de la protectora

De 13:30 a 14:00 Precs i Preguntes

De 12:40 a 13:00  Constitució d’un Consell Assessor spAm-Daina: funcions i 
ratificació de càrrecs

De 13:00 a 13:15  Proposta per sol·licitar que spAm sigui declarada d’utilitat 
pública.



RESUM 
ACTIVITAT 

2021
1.Millores en la gestió 
de l’adopció

2.Afermar la presència 
veterinària a refugis

5.Gats de carrer 
Mataró

4.Millores en la 
seguretat i prevenció

3.Enriquiment 
ambiental

7.Ponències i 
comunicació

8.Esco les 11.Llibre dels 50 anys 
de la SPAM

10.Voluntar ia t9 .Web spAm6.Aliances



1-Millores en la gestió de l'adopció

Hem seguit amb les campanyes ja definides al 2020

Hem donat suport a adoptants amb educadors i 
veterinàries de l’equip. Abans i després de l’adopció.
   ·  Gossos amb Cristina Morales fins octubre i a 
partir de novembre i fins ara amb ATUK.
   ·  Gats: Clara Busquets com etòloga i educadora 
felina ha portat 101 casos de problemes amb gats 
adoptats que haurien tornat a refugi

S’han entregat pautes i consells a tots els adoptants 
de gat o de gos, específics per a cadells o adults

Ens hem quedat amb la cita prèvia i l’hem millorat, amb ajuda 
d’educadors



2- Afermar la presència veterinària a refugis
Tres dies a la setmana hi ha visita veterinària

Hem afegit suport amb educadors externs. I amb ells hem 
iniciat mesures de millora en el programa de benestar a refugis

3- Enriquiment ambiental

Hem elaborat protocols amb educadors, veterinaris i 
cuidadors per a prevenir riscos sanitaris i físics a animals i a 
persones. També s’han dissenyat qüestionaris pre-adopció, i 
també pre-entrada si es tracta d’animals amb propietari.

4- Millores en la seguretat i prevenció



Ajuntament posa el reforç d'Eva Torres, a més de la veterinària Carme Ruiz i Laia 
de Balanzó.

5-Gats de carrer de Mataró

Sandra Bosch deixa la seva feina d’interlocutora i capturadora i entra Cristina Vila

Treball intensiu amb l’oficina de Benestar animal per resoldre diferents aspectes de 
la gestió que afectaven a la Spam per manca d’implicació i suport de l’ajuntament.

Fem reunions setmanals els primers mesos per anar detectant mancances i cercant 
solucions.

Es fa presentació al mes de Juliol a les alimentadores, de l’oficina de Benestar animal i 
aquí comença acostament formal amb elles, i es consensua les necessitats i 
problemàtiques que hi han més urgents.

Durant el 2021 hem fet front del cost del 100% de la cura dels gats de carrer de Mataró 
que ha gestionat Spam, també del mínim manteniment del cens precari que ara tenim 
amb Excel.

Hem solicitat un ajut per aquest fet a Generalitat, es cobra el mateix any, 2751€.

Es fan 3 recollides de pinso a Mercadona amb suport de voluntaris, es recullen, 
1800 kg de pinso i 1800 llaunetes.



6-Aliances 2021

✔Conveni amb Fundació Pasqual Maragall

✔Conveni amb APAEC ( DAINA)

✔Conveni amb ATUK ( DAINA)

✔ Conveni amb FATRO ( DAINA)

✔Conveni amb DISTRIVET ( DAINA)

✔Conveni amb IMMONOVA (DAINA)

✔ Conveni amb TRIANGLE (DAINA)

✔ Col·laboració amb Projecte Lola, banc d’aliments

✔ Col·laboració amb Tartaruga

✔Conveni amb Single Track.

✔Acord amb GOS I GAT 

✔Conveni torneig SMALL GAMING

✔Conveni amb UAB 

✔Renovació conveni amb HOPE&HELP ( DAINA)

✔Col·laboració amb l’ajuntament de Mataró en la campanya per 
conscienciar a la gent del que suposa tenir un animal de companyia a casa, 
consensuat des de la Taula de Benestar Animal Municipal.

✔Col·laboració amb l’ajuntament de Mataró per crear el grup de treball 
d’alimentadores referents per a impulsar el programa de gats de carrer.

✔Presentació a les 1rs subvencions del Tesoro Público de l’estat



6-Ponències i comunicació
Hem seguit fent el programa Peluts, on line cada dimarts de 12h a 13h a Mataró 
Ràdio, des d'on hem ajudat a fer resó sobre temes d’actualitat, amb col·laboració 
d’altres entitats locals i estatals. Les emissores locals que ho vulguin, poden 
incloure'l a la seva graella. Actualment 23 emissores emeten el programa.

Reunió, comunicació i entrevistes amb Sergio Torres

Comunicats de premsa amb presències en mitjans de comunicació, escrits i 
audiovisuals com TVE i TV3 entre d’altres.

Ímput molt mediàtic a xarxes de promoció de l'adopció amb artistes de renom, com Nacho Vidal, Jordi 
Sànchez, Eva Isanta, Samanta Villar, Malena Gracia i altres artistes.

Participació i entrevista a ‘ La gata lola’ TV Empordà, ‘ la gestió eficient d’un 
centre d’acollida’

Participació a les jornades culturals de ‘La Térmica’ a Màlaga, amb el tema ‘ la 
comunicación con un animal de compañía’

Ímput important a xarxes, la col·laboració amb Mascoteros amb la campanya conjunta ‘SOS LA PALMA’

Campanya amb molt d’impactede comunicació per Sant Jordi i per Nadal a xarxes socials

Col·laboració amb campanya d'Experto Animal per explicar el protocol de recollida d'animals abandonats



Balanç impactes a premsa 2021

24
impactes destacats

Gener 2021 .  EFE, «Protectora de Mataró triplica l'acollida 
d'animals de famílies vulnerables», sobre balanç gestió 
2020
Gener 2021 .- SomMollet «La xifra d'animals recollits als 
carrers de Mollet disminueix durant l'any de la 
pandèmia»
Febrer 2021 .  El9Nou «Les adopcions de gats i gossos 
augmenten amb la pandèmia». Participació de diferents 
protectores del Vallès Oriental.
Febrer 2021 .  IlURO, «Mirades de refugi. Visitem els 
animals de la protectora de Mataró» Dues pàgines de 
fotos. En versió digital, van publicar un vídeo.  
Març 2021,  CapGros publica «Aposta integral per ser la 
ciutat dels gossos» Publicació de l'Ajuntament on ens cita 
i parla del nou CAAC.
Juny 2021,  Tribuna Maresme. «El Centre d’Acollida 
d’Animals de Cabrils torna a estar en marxa»
Juliol 2021  .  El9Nou, publica «Fundació Daina deixa el 
refugi d’animals abandonats de Can Moret, a l’Ametlla »
Agost 2021 .  Diari ARA, «No podia deixar els gats allà», 
sobre la síndrome de Noé. Dues pàgines
Setembre 2021,  4Cantos de Mollet publica «Mollet és un 
exemple en l’aplicació de polítiques de respecte animal»

15 impactes a mitjans digitals i audiovisuals,  que van des 
del directe als Matins de TV3, fins a podcast de RAC1, 
passant per la participació a Badalona TV (Agus amb Fiona i 
Kiwi)

9 a premsa en paper:



8-Escoles i formacions
59 SOL·LICITUDS ATESES DURANT EL 2021, 
per part d’estudiants, escoles, associacions i 
fundacions dedicades a l’atenció de menors, 
persones tutelades o en risc d’exclusió

Visites amb formacions a escoles, escoles i 
col·lectius que han vingut al centre, 
estudiants que demanen informació pels seus 
TR, CS, O TFG de La Roca del Vallès, 
Esparreguera, Mataró, Ripollet, Barcelona, 
Dosrius, Llavaneres, Igualada, Vilanova i la 
Geltrú, Cabrils, Molins de Rei, Cardedeu, 
Argentona, Matadepera, Vacarisses, Premià 
de Mar, Lleida, Mallorca, són els participants 
de la nostre activitat de conscienciació i 
educativa.

PROJECTE CUEME

PROJECTE SINGULAR



W E

DISSENY + ACTUAL 3 INTRANETS POTENCIAR
 DONACIONS

+
POTENCIAR 
ADOPCIONS

B

WEB MÉS SEGURA

NOVA

9-Nova WEB

COST:  6000€
MANTENIMENT:  180€/mes



10-Voluntariat
Moltes noves sol·licituds: voluntaris actuals: 978

Es manté la cita prèvia per ajudar en l'organització 
dels cuidadors.

Pocs voluntaris al refugi de Cabrils

Acompanyament en la incorporació de nous 
voluntaris 

CARENCES

Augment del voluntariat

Pocs voluntaris de gats de carrer



11-Llibre spAm 50 anys



11-Llibre spAm 50 anys



11-Llibre spAm 50 anys



QUÈ TENIM

11-Llibre spAm 50 anys

✔Ja eenim el logo dels 50 anys

✔Tenim data de presentació: 23 de setembre 
les 18:00

✔Tenim sala: El Foment Mataroní

✔Correcció lingüística feta

✔Tenim el llibre pràcticament acabat

✔Tenim el projecte per demanar suport 
econòmic

✔Tenim un Verkami preparat

✔Hem sol·licitat diners a l’obra social de 
Caixabank

QUÈ ENS FALTA

✔Ens falta maquetació

✔Ens falta producció

✔Ens falta finançament

✔Ens falta el títol

✔Ens falta organitzar esdeveniment

✔Ens falta preparar totes les accions del 
cinquantenari



2021
ATENCIÓ ALS ANIMALS

ENTRADES SORTIDES SERVEIS VETERINARIS



1334 animals: 639 gats i 695 gossos 
ENTRADES D’ANIMALS 2021

CARRER 540 588

COMISOS I ASSUMPTES SOCIALS 93 38

RENÚNCIES PROPIETARI 62 13

GOSSOS GATS

TOTAL 695 639

entrada GPP'S

104

cadells
495 

388 de gat

107 de gos

100% adopció



1187 animals
ADOPCIONS, RETORNS I ACOLLIDES 2021

ADOPCIONS 382 435

DEVOLUCIONS PROPIETARI 294 63

ACOLLIDES 7 6

GOSSOS GATS

TOTAL 683 504

ADOPCIONS

817

Adopcions campanya
104

11 de gat

93 de gos



 2014 2015

ENTRADES 37 55

ADOPCIONS 10 21

RECUPERATS 15 17

   

   

2016 2017 2018

56 82 220

35 41 86

31 22 68

   

   

2019 2020 2021 2022

149 123 108 68

100 76 48 17

37 38 33 16

    

    

GPP'S EN XIFRES 

REMANENT +12 +17 -10 +19 +66 +12 +9 +27

(entrem a Badalona) (fins 17/06)

58 Gpp's a refugis a 17/06/22
Cabrils:12
Cal Pilé: 27
Badalona:22 

51 '3% dels gossos son Gpp

+35



251 GATS
GATS DE CARRER DE MATARÓ 2021

MASCLES 123

FEMELLES 128

atenció veterinària

33
gats de colònies de 

Mataró



3216 INTERVENCIONS
SERVEIS VETERINARIS 2021

Revisions generals + Esterilitzacions + Altres cirurgies + 
Hospitalitzacions + Visites veterinàries als animals de 
refugis i animals de campanyes + Proves veterinàries 
(biòpsies, tests, citologies, analítiques, radiografies...) + 
Altres gestions (microxips, vacunes, desparasitacions, 
seguiments...

16 hores veterinari presencial a Cal Pilé
+

4 hores veterinari presencial a Cabrils
+

 8 hores veterinari presencial a Badalona

2021
+ presència veterinària a 

refugis



Caldes pels Animals

APAC

SERVEIS VETERINARIS A ALTRES ENTITATS

El somni dels gats

Argengats

DADA

Amics dels animals de Vilassar

ADALL

Associació SOS gats i gossos Sant Just

Mama Lola

Pemià de Mar (Montse Taus)



CAL PILE CABRILS BADALONA
ESPAI 

VETERINARI

ANIMALS ALS REFUGIS A 17/06/2022

246 ANIMALS: 113 gossos + 133 gats

52 gossos
+

71 gats

18 gossos
+

30 gats
43 gossos 32 gats



COMPARATIVA ANIMALS A REFUGIS: JUNY 2021 / JUNY 2022

16 JUNY 2021

26 GATS A GATERA + 32 GATS A CABRILS

35 GOSSOS A CAL PILÉ

17 GOSSOS A CAN MORET

41 GOSSOS A BADALONA

2 GOSSOS + 19 GATS A ESPAI VETERINARI/OFICINES

 
 

17 JUNY 2022

71 GATS A GATERA + 30 GATS A CABRILS

52 GOSSOS A CAL PILÉ

18 GOSSOS A CABRILS

43 GOSSOS A BADALONA

32 GATS A ESPAI VETERINARI/OFICINES

 
 

TOTAL:
95 gossos + 77 gats

TOTAL:
113 gossos + 133 gats



COMPTES 2021

INGRESSOS DESPESES TANCAMENTS



COMPTES
TOTALS  2021

INGRESSOS TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS 145.666,35 € 147.493,45 € 1%

DONACIONS I ACTES SOLIDARIS 88.945,62 € 87.979,31 € -1%

TAXES ANIMALS REFUGI CP 31.256,30 € 34.913,90 € 12%

    

    

QUOTES SOCIS 65.034,30 € 63.821,77 € -2%

SUBVENCIONS 10.515,38 € 7.660,33 € -27%

ALTRES INGRESSOS 683,13 € 338,80 € -50%

TOTAL INGRESSOS 342.101,08 € 342.207,56 € 0%

    

    

    

0%

DESPESES TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

DESPESES DE PERSONAL 238.431,63 € 273.395,28 € 15%

DESPESES DIRECTES 51.704,12 € 33.266,64 € -36%

DESPESES INDIRECTES 39.422,94 € 31.627,98 € -20%

DESPESES INDIRECTES  33 16

    

    

DESPESES FINANCERES 489,55 € 423,60 € -20%

TOTAL DESPESES 330.048,24 € 338.713,50 € 3%

   17 

INGRESSOS

 

 

BENEFICI EXERCICI 2021

3.494,06€



INGRESSOS
2021

INGRESSOS TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS 145.666,35 € 147.493,45 € 1.827,10 €

DONACIONS I ACTES SOLIDARIS 88.945,62 € 87.979,31 € -966,31 €

TAXES ANIMALS REFUGI CP 31.256,30 € 34.913,90 € 3.657,60 €

    

    

QUOTES SOCIS 65.034,30 € 63.821,77 € -1.212,53 €

SUBVENCIONS 10.515,38 € 7.660,33 € -2.855,05 €

ALTRES INGRESSOS 683,13 € 338,80 € -344,33 €

TOTALS 342.101,08 € 342.207,56 € 0%

    

    

    

106,48 €



DESPESES
2021

DESPESES TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

DESPESES DE PERSONAL 238.431,63 € 273.395,28 € 34.963,65 €

DESPESES DIRECTES 51.704,12 € 33.266,64 € -18.437,48 €

DESPESES INDIRECTES 39.422,94 € 31.627,98 € -7.794,96 €

    

    

DESPESES FINANCERES 489,55 € 423,60 € -65,95 €

TOTALS 330.048,24 € 338.713,50 € 8.665,26 €

    

 342.101,08 € 342.207,56 € 0%

    

    

106,48 €

 



DESPESES 
DIRECTES 

 

 

 

 

 

 

TANCAMENT 2021 33.266,64 €

TANCAMENT 2020  

Serveis veterinaris externs, medicacions

Educació canina i etologia

Alimentació

Gestió i captura gats de carrer

Manteniment Refugi Cal Pilé

4.101,89 €

140,00 €

23.024,89 €

740,00 €

5.259,86 €

51.704,12 €

VARIACIÓ -18.437,48 €

(-35,66%)



DESPESES
INDIRECTES 

 

 

 

 

 

TANCAMENT 2021 31.627,98 €

TANCAMENT 2020  

Impostos, benzina, despeses extraordinàries

Assessories i advocats, assegurances

Serveis bancaris i  similars (inclou desp.aval)

Material oficina, publicitat, correus

20.808,15 €

4.053,55 €

4.866,40 €

1.899,88 €

39.422,94 €

VARIACIÓ -7.794,96 €

(-19,77%)



TANCAMENT
DAINA 2021

INGRESSOS TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

AJUNTAMENTS 596.888,43 € 601.805,11 € 1%

VENDES CLÍNICA 4.836,27 € 31.603,28 € 553%

DONACIONS 71.711,36 € 50.495,49 € -30%

    

    

TAXES ANIMALS REFUGIS 69.210,59 € 62.747,10 € -9%

QUOTES PADRINS 99.326,31 € 94.620,18 € -5%

SUBVENCIONS 26.292,57 € 17.000,00 € -35%

ALTRES INGRESSOS 823,05 € 1.231,40 € 0%

    

    

    

50%

DESPESES TANCAMENT 20 TANCAMENT 21 VARIACIÓ

DESPESES DE PERSONAL 449.195,48 € 473.465,75 € 5%

DESPESES DIRECTES 107.756,71 € 181.404,56 € 68%

DESPESES INDIRECTES 234.526,20 € 202.123,64 € -14%

TOTAL DESPESES 791.478,39 € 856.993,95 € 8%

    
 

INGRESSOS

 

 

BENEFICI EXERCICI 2021

2.508,61

859.502,56 € -1%TOTAL INGRESSOS 869.088,58 €



ESTALVI ANUAL I FUTUR DE CAL PILE

 

 
ESTALVI ACTUAL

34.884,54

✔De moment destinar les donacions 
dels projectes escolars i de persones 
que vulguin aportar per aquest fet. A 
l’espera de definir accions 
especifiques més actives d’estalvi pel 
nou Cal Pilé.

✔Rubius va donar 8750€, i una 
simpatitzant, Angelina Cervera, 500€ 
destinats a aquest fet.

 
 



PLA D'ACTUACIÓ
2022

REFUGIS EDUCACIÓ GATS DE CARRER



•Seguir treballant per la cultura de l’adopció responsable i fer realitat el projecte de Benestar als refugis
amb l’implantació del programa d’enriquiment ambiental i formació a voluntaris i cuidadors i atv’s dels
centres. Reforç a gossos i gats

•Conscienciació i educació per a la tinença responsable: obrir portes i acostar Cal Pilé als col·lectius
interessats.

•Mantindre la comunicació i la marca SPAM el més activa i present possible a la nostra societat. Acostar amb
ella als socis i voluntaris de l’entitat.

•Seguir potenciant el voluntariat SPAM

•Aconseguir el contracte de l’ajuntament de Mataró, i afavorir en tot el possible la seva posada en marxa en el cas que sigui favorable 
a nosaltres, o a Daina.

•Ordre, reorganització entre OG de la Fundació Daina i Spam per aconseguir la màxima transparència i el mínim perjudici pels 
objectius d’ambdues.

•Vetllar per protegir Cal Pilé i la seva cessió a l’entitat i encarar el present cap el futur centre que hem de construir.

•Col·laborar amb l’ajuntament de Mataró per assegurar el compromís vers els gats de carrer i el nou CAAC

OBJECTIUS 2022



BENESTAR A REFUGIS

SEGUIM I SEGUIREM DONANT SUPORT ALS ADOPTANTS

àrea de benestar felí

•Vagabundeo

•Middening

•Us rascador/habituació transporti

•No grooming

•Conducta amassat patològica

•Conducta destructiva

•Introducció amb altre/s gat/s 

•Control mossegada/Joc inadequat 

•Adaptació/Benestar 

•Socialització 

•Eliminació inadequada 

•Introduccions gat-gos

•Vocalitzacions



BENESTAR A REFUGIS
àrea de benestar caní

CONVENI AMB ATUK DES DE FEBRER DE 2022

•Valoració inicial dels gossos i les instal·lacions (per benestar i seguretat)

•Formació bàsica a cuidadors sobre educació canina

· Reestructurar l'organització dels gossos de cada centre. 
 
•Introducció de noves rutines de passejos, benestar i reducció d'estrès

•Canals gratuïts on line de formació per a cuidadors i adoptants (via telegram)

•Assessorament pre i post adopció de casos complicats

•Col·laboració en les difusions

•Assesorament en la contractació de nou personal de refugis

•Acompanyament diari als cuidadors: presencial / telèfon / whats

•Presencial: mínim tres matins setmanals (15 hores)



BENESTAR A REFUGIS
àrea de benestar caní

1. El passeig correcte (realitzat a l'abril de 2022)

2. Estimulació mental i olfactiva en els patis (19 de juny)

3. Com entrar a les gàbies per posar el material de passeig (19 de juny)

4. Nutrició i complement de la dieta en els gossos de refugi (realitzat) 

5. Socialització i Educació Canina per a voluntaris de refugi (introducció per juny. Per setembre s’inicia el projecte)

FORMACIÓ AL VOLUNTARIAT EN TEMES DE BENESTAR A REFUGI



CONSCIENCIACIÓ I EDUCACIÓ
Projecte Escoles

 

El projecte "ESCOLES" a 
la Guia d’activitats i  

serveis per als centres 
educatius, docents, 

famílies i  AMPA/AFA de
l'Ajuntament de Mataró

 



CONSCIENCIACIÓ I EDUCACIÓ
Projecte Escoles

 

Des de gener fins a juny 
de 2022 s'han dut a terme 

55 activitats educatives



XARXES I COMUNICACIÓ

Difusions: Es manté una estratègia de 
constància en les publicacions. L’objectiu és 

mantindre estable la població dels refugis.
 

Comunicació: seguim amb el programa de 
ràdio Peluts i la línia de comunicats de 

premsa per transmetre a la ciutadania la 
realitat de l’abandonament i dels centres 

d’acollida.



Formacions al voluntariat + increment de les 
activitats dels voluntaris de refugis

Es plantegen jornades de portes obertes als tres 
refugis per potenciar i fidelitzar el voluntariat

Es valora estratègia per potenciar el 
voluntariat de gats de carrer i el d'acollides 
teapèutiques i de socialització

VOLUNTARIAT

Millorar l'acompanyament i benvinguda dels nous 
voluntaris

Reformular les formacions per accedir a ser 
voluntaris



CONTRACTE DE SERVEIS MATARÓ / CAL PILÉ

Contracte amb Fundació Daina

Acord entre Daina i Spam per a l’ús de Cal Pilè i definicions de 
serveis, projectes i necessitats 

Futures converses i negociacions a tres bandes: ajuntament, 
Daina i Spam

Creació d'un Consell assesor i definició de representants per Spam 
i Daina

Cal definir l'organigrama de gestió i pressupostos clars per a cada 
entitat





GATS DE CARRER I NOU CAAC

L’ajuntament ens ofereix una reunió per a 
presentar-nos el projecte de CAAC que diuen 
començarà el proper any 

El programa de gats de carrer es posarà en marxa 
en el moment que es signi el nou contracte amb 
Daina. Des d'Spam hem de decidir si voldrem 
conveniar amb ells per reforçar els resultats. 

Aquest any hem de començar a posar en marxa 
tot el programa i assolir les necessitats que ja 
han començat a veure’s ateses, futures 
converses, negociacions a tres bandes, 
ajuntament, Daina i Spam

Hem col·laborat amb l’ajuntament amb tot el que 
podem aportar.



PRESSUPOST 
EXERCICI 2022

RESULTATS ESTIMATS INGRESSOS DESPESES



 

 

 

 

 

 
 

INGRESSOS

Serveis Ajuntament de Mataró (fins 30 de juny)

Facturació Associacions

Adopcions i acollides (fins 30 /06)

Donatius

189.000 €

63.000 €

25.000 €

17.500 €

80.000 €

Subvencions

DESPESES 184.750 €

3.500 €€

210.911 €

100%€ 25%€

164.805 €€Despeses de personal)

Despeses de Personal (fins 30/06/2022) 120.344 €

Despeses de Personal (a partir 01/07/2022) 44.461 €

34.881 €€Despeses directes)

Alimentació Animals Refugi 7.841 €
3.647 €
6.880 €
6.313 €

3.000 €
7.200 €

Sorra gats
Medicaments i Serveis Vets Externs 
Hospitalitzacions i proves veterinàries 
Enriquiment Ambiental 
Educació canina, etologia (ATUK)

8.720€€

1.960 €
912 €

1.720 €
1.578 €

750 €
1.800 €

11.225 €€Despeses indirectes)

Benzina i desplaçaments
Assessors, advocats 
Serveis bancaris i  similars 
Altres 

4.311 €
2.313 €

4.000 €
600 €

 

RESULTAT ESTIMAT

4.250 €



Aprovar Acta anterior

Aprovar tancament 2021

Aprovar pla d'actuació 2022

Aprovar acord SPAM/DAINA

Aprovar Conveni gats de 
carrer amb Ajuntament de 
Mataró

Ratificar nous membres de la 
JD i acordar la constitució del 
Consell Assessor

PER ACORDAR I APROVAR EN ASSEMBLEA

Acordar sol·licitar que 
spAm sigui declarada 
entitat d’interès públic

Aprovar pressupost 2022

Aprovar manteniment de 
la nova web



PRECS I PREGUNTES


