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BALANÇ ECONÒMIC

El tresorer intervé i diu que els comptes que 
presenta a la consideració de la Junta han es-
tat auditats, malgrat que, a causa de la data 
tan avançada de la celebració de l’assemblea, 
encara no ha tingut lloc el tràmit de la lectura i 
lliurament formal del document d’auditoria que 
inclou el balanç, el compte de pèrdues i guanys i 
la memòria preceptiva.

Afirma que si fem la resta entre els ingressos to-
tals, 1.096.546,23 euros, i el total de despeses, 
1.033.421,05 euros, veiem que hi ha 63.125,18 
euros de benefici. Ja portem uns quants anys de 
resultats positius i això vol dir que el Col·legi està 
en una bona situació econòmica.

També remarca que a finals d’any la Junta de 
Govern va aprovar tenir una atenció amb el 
personal, ja que la plantilla és molt ajustada 
i el volum de feina és cada vegada més gran, 
com ho acredita l’increment de la xifra de  
negoci i d’excedents positius que es  
presenten. Aquesta atenció es va concre-
tar en una gratificació de mitja paga, que es 
va fer efectiva al desembre i per tant ja està  
inclosa en aquesta liquidació. 

El tresorer explica que els ingressos per quotes 
són de 519.234,10 euros i els altres ingressos, que 
en gran part són matrícules, pugen a 571.112,36 
euros. Aquesta darrera xifra és molt important i 
compensa amb escreix la minva dels ingressos 
per quotes de col·legiats. 

Cal tenir en compte, també, que de les  
matrícules ingressades, com que corresponen 
a cursos que cavalquen entre l’exercici del 2018 
i el següent, se n’ha fet la preceptiva reserva 
de 172.333,59 euros, equivalent a la quantitat 
proporcional d’aquests cursos que s’impartiran 
durant el 2019. 

Pel que fa a les despeses, diu que s’ajusten 
en general a les quantitats pressupostades. 
Cal remarcar, només, la partida de manteni-
ment i reparacions que s’ha desviat de ma-
nera considerable. Aquesta desviació, però,  
s’explica per l’increment d’activitat i la ne-
cessitat de tenir les instal·lacions en perfecte 
estat. Pel que fa a les inversions, cal dir que 
l’import més elevat correspon a la compra 
d’una fotocopiadora nova, ja que l’anterior 
havia quedat força obsoleta.
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