MEMORIA
PRESSUPOST 2017

La previsió d'ingressos del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Lletres i
Ciències de les Balears per a l'any 2017 ascendeix a 56.565 euros que sumats a
19.323,4 € que queden de remanent de l'exercici anterior, pugen a 75.888,4 €.
A més aquest any no esperem cap tipus de subvenció oficial.
Respecte a la previsió de despeses, el Col·legi de Doctors i Llicenciats és una entitat
sense ànim de lucre que, a més d’exercir la representació i la defensa de les professions
recollides als apartats 1.2 dels seus estatuts, té entre d’altres competències la de
procurar la formació integral i continuada dels Col·legiats, organitzar activitats
i serveis, posar els recursos necessaris per la defensa dels Col·legiats en l’exercici
dels drets que legalment els corresponguin i en definitiva oferir tot una sèrie de serveis
als nostres Col·legiats. Amb aquesta línia hem fet una reducció pressupostari, de forma
que no afecti el que anteriorment s’ha exposat intentant que els ingressos provinents de
les seves quotes recaiguin en el seu benefici.
Per tant, el pressupost s’ha fet d’acord a les premisses següents:
A.
B.
C.

Despeses destinades al funcionament del propi Col·legi
Despeses destinades als serveis Col·legials
Despeses pròpies de la Junta de Govern.

A) A l’apartat destinat a les despeses derivades del funcionament del Col·legi hem
rebaixat uns 300 € aproximadament respecta al any passat. Aqueta rebaixa s’ha pogut
fer per la baixada en l’apartat de conservació i reparacions del pis i de la finca que ens
havien gravat els darrers anys.
B) Les despeses destinades als serveis Col·legials és mantenen respecte al exercici
anterior. Seguirem donant els serveis a tots els Col·legiats. Es seguirà realitzant el pla
de formació, l'assessoria jurídica, tramesa de correspondència, ajudes econòmiques per
l'assistència a cursos o congressos fora de les Illes, activitats de la secció d'arqueologia,..
C) El darrer apartat, d’uns 5.000 euros, està destinat al funcionament intern del propi
CDL. Són unes despeses absolutament necessàries per la dedicació dels components de
la Junta i del propi Col·legi. També col·laborem al manteniment del Consejo General
que agrupa a tots els Col·legits de Espanya. El nostre Degà Sr. Sebastià Mandilego
Alemany es el tresorer a nivell estatal de l'entitat. Sempre tracta'm que les despeses
siguin les mínimes sense infravalorar l'esforç que ens representa la nostra dedicació.

