MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A LES ILLES BALEARS. ANY
2016
INGRESSOS:
Els ingressos obtinguts pel Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears durant l’any 2016
provenen íntegrament de la transferència del 50% de l’import de les quotes dels
col·legiats de les Illes Balears, que efectua el Col·legi central en dos períodes (cada
semestre). Durant el 2016 s’han rebut un total de 1697,22€, dels quals 795,88€
corresponen a quotes pendents de l’any 2015 i altres 901,34€ corresponen a les quotes
del primer semestre de 2016.

DESPESES:
Les despeses que durant l’any 2016 ha tingut el Col·legi de Geògrafs a les Illes
Balears es poden agrupar en les següents categories:
●

Despeses de lloguer. La nostra delegació ha disposat fins el mes de Juliol
de 2016 del despatx ubicat al carrer de la Riera, on, a més de pagar
pròpiament el lloguer, el Col·legi també col·labora en les despeses derivades
de l’electricitat, aigua potable, telefonia, internet, etc. Així, en 2016 el
poder disposar d’aquest despatx ha suposat una despesa de 1217€ suposant
el principal desemborsament d’aquest periode.

●

Despeses ocasionades pel tancament de la seu col.legial: Per causa del
tancament d'aquest despatx, es va contractar un servei de trasllat de
material que va suposar un cost de 127,20€

●

Despeses per desplaçaments i dietes S’agrupen aquí les despeses derivades
dels desplaçaments dels membres de la Junta Directiva a actes en
representació de la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs
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(assistència a l’assemblea general ordinària del Col·legi de Geògrafs
d’Espanya celebrada a Madrid el 18 de juny de 2016), que ascendeixen a
133,85€
●

Despeses per material i serveis diversos. Corresponen a despeses de
material fungible, enviaments de cartes per correus, material informàtic,…
Ascendeix a 9,45€.

●

Despeses derivades de la promoció del Col·legi mitjançant col·laboracions
amb esdeveniments: Olimpiades de Geografia i Sortides geogràfiques. La
Delegació ha col·laborat en les Olimpiades de Geografia a les Illes Balears,
organitzades conjuntament amb la UIB. La col·laboració econòmica amb
aquesta activitat ha estat de 367,50€. D'altra banda, es va col·laborar amb
les "Sortides Geogràfiques" organitzades a la ciutat de Palma amb una
quantitat de 36 €. El total de despeses per aquest concepte es de 403,5€

●

Despeses bancàries. Es deriven de l’enviament de la correspondència
bancària i de les comissions per manteniment del compte bancari i les
operacions realitzades amb altres entitats bancàries. Durant l’any 2016
aquestes despeses ascendeixen a 114,85€.
Despeses any 2016
Despeses de lloguer

1217,00 €

Despeses de tancament de la seu col.legial

127,20 €

Despeses per desplaçaments i dietes

133,85 €

Despeses per material i serveis diversos

9,45 €

Despeses promoció activitats geogràfiques

403,50 €

Despeses bancàries

114,85 €

TOTAL

2005,85 €
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BALANÇ
De la combinació de les despeses i els ingressos en resulta, durant l’any 2016, un
balanç negatiu de 308,63 €. Aquest balanç ha estat compensat pel romanent positiu
procedent de l'exercici 2015.
A data de 31 de desembre de 2016 la delegació territorial del Col·legi de Geógrafs
a les Illes Balears disposa de 1144,49€.
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PRESSUPOST PREVENTIU ANY 2017
A partir de les xifres d'ingressos i despeses de l'exercici 2016, s'ha realitzat un
pressupost preventiu per a l'exercici 2017, amb previsió d'ingressos i despeses. El saldo
resultant és de 1444.49 €
Previsió d’ingressos 2017
Ingressos per quotes col.legiats

1700,00 €

Remanent 2016

1144,49 €

TOTAL

2844,49 €
Previsió de despeses any 2017

Despeses promoció activitats geogràfiques

500 €

Despeses formació

400 €

Despeses per desplaçaments i dietes

150 €

Despeses bancàries

120 €

Despeses per material i serveis diversos
Despeses altres contingències

30 €
200 €

TOTAL

1400 €

Saldo final preventiu

2844,49 €
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