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4.Informe de Tresoreria (Estat de comptes de l’exercici 2020 i pressupost per l’exercici 
2021 i aprovació si és procedent). 
 
La Pilar Pàmpols presenta els números inicials donat que el Jordi Vigo s’ha hagut de 
dedicar molt als seus assumptes professionals la qual cosa li ha impedit presentar-ho 
tot. 
 
a) Pressupost 2020. 

a. Ingressos. 
i. Previsió pressupost 2020: 41.651,00€ 
ii. Ingressos reals: 39.083,87€ 
iii. 93,84% sobre l’import pressupostat 

b. Despeses. 
i. Previsió pressupost 2020: 30.775,50€ 
ii. Despeses reals: 28.052,26€ 
iii. 91,15% sobre l’import pressupostat 

c. Partides realitzades no pressupostades: 
i. Compra de mascaretes: 133,05€ 
ii. Compra d’un termòmetre: 35,00€ 
iii. Compra de la llicència de Windows: 142,18€ 
iv. Reparació de l’ordinador de sobretaula i actualitzacions de tots dos: 
425,99€ 

d. Partides previstes amb un increment del pressupost: 
i. Cursos. S’ha llogat la Sala d’Actes per a un curs extern. 
ii. Arrendaments (Hosting i web). La variació ve donada per l’adquisició 
del “.es”. 
iii. Reparacions i conservació immoble. El diferencial amb el pressupost 
resulta de les substitucions que es van fer de les llums d’emergència. 
iv. Salari brut Administratiu. Actualització del conveni i es van realitzar 
les actualitzacions de l’any 2019 per un import de 139,44€. 
v. Despeses financeres. Part del diferencial ve donat per les despeses dels 
rebuts tornats i no cobrats. 

b) Anàlisi del pressupost 2021. 
a. Ingressos 

i. Previsió pressupost 2021: 36.335,00€. Un 12,76% de la previsió del 
pressupost del 2020 i un 4,64% dels ingressos reals del 2020. 

b. Despeses. 
i. Previsió pressupost 2021: 38.930,00€. Imports importants a destacar:  

1. Remodelació de la recepció: 5.000,00€ 
2. Canvi de categoria de l’administratiu: 2.400,00€. 

 
5.Precs i preguntes. 
Ricard Pons. Fa referència al benefici del 2020 i en Joan Donés dona la xifra concreta. 
 
Joan Maria Pagès. Pensa que s’hauria de plantejar fer un coworking enlloc de 
remodelar la recepció. La Pilar Pàmpols li fa referència a que muntar un coworking és 
més complicat del que sembla per la distribució interior i que la Junta té molt clar que 
la reforma es faria per etapes sempre i quan els pressupostos donin. Ell insisteix en la 
possibilitat de fer un estudi de la remodelació de tot el Col·legi i després fer les obres 
per fases. 
 
Joan Donés. El Col·legi va molt bé en qüestió de números, hi ha molts col·legiats i 
queda coixí per absorbir segons quines despeses. Els diners han des ser per invertir-los 
en el Col·legi i s’ho pot permetre. 
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