
06
SEGUIMENT ECONÒMIC

▣ Seguiment econòmic entitat
▣ Inversions 



Pressupost Real Desviació

Ingressos totals 2.517.456 2.658.927 +141.470 (+5,61%)
Despeses generals 240.041 238.985 -1.056 (-0,44%)
Resultat 52.126 129.518 +79.392 (+152%)
% Resultat 1,99 % 4,87 %

Dades globals Alba acumulades a Maig 2018 (en €)

Sense efectes extraordinaris de Singulars i Ateneus

Pressupost Real Desviació

Ingressos totals 2.517.456 2.626.417 +108.961 (+4,54%)
Resultat 52.126 69.301 +17.175 (+33%) 
% Resultat 1,99 % 2,64 % +32,6%

Antecedents. Resultat d’Alba

OBJECTIU 1%



Control de Gestió. Millora de processos

Àrea Total Alba

INVERSIONS

CRITERIS AMORTITZACIÓ

SUBVENCIONS DE CAPITAL

IMPUTACIÓ 
COMPTABLE

Mensualment, revisem els números amb els referents d’àrea

Cal millorar el detall de la informació que rep el referent d’àrea en relació a les
inversions que li corresponen i a l’estat d’amortització d’aquestes => Mes informació
per facilitar decisions estratègiques de futur



Control de Gestió. Millora de processos

Primer que cal fer?

TOTAL INVERSIONS ALBA

1- Actualitzar i revisar  el inventari
2- Actualitzar i revisar les amortitzacions i els criteris 

- Detallar tota aquesta informació per àrees de gestió i dins de 
cada àrea, element per element (elements que formen part del seu 
inventari, quotes d’amortització, períodes pendents, dates 
d’adquisició, etc...).

Enriquir la informació dels comptes de resultats de cadascuna de 
les àrees, i poder establir sistemes que permetin als gestors 
decidir nivells d’inversions en el següent pressupost anual  
(d’acord als seus resultats).  

Això es un treball que haurem de liderar Nuria Castellà, Xavier Marco, Esther Farreny i Jordi 
Baulenas i que la metodologia ens ha de servir per fer el pressupost 2019=> Octubre ha d’estar llest  



Inversions

Pressupost inversió total 2018 Estat inversions a maig 
2018

25%

Obres adaptació 
escola
Adaptació bany CO 
Espígol
Instal·lació elèctrica 
escola
Quadre elèctric cuina
Canvi lluernaris taller

OBRES: 
35.339 € 

Rentavasos
Rentaplats
Forn
Plaques
Rentadora
Mobiliari

EQUIPAMENT: 
38.350 € 

Material

INFORMÀTICA: 
6.985 € 

DETALL DE LES INVERSIONS 
REALITZADES



Inversions

INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES. A LLARG TERME (FORA PRESSUPOST 
ORDINARI): 373.408 €

ALBAJUSSÀ

141.380
Adaptació instal·lacions de Tremp

El 2018-2019
Subvencionat com a mínim al 90%

CUINA CAN ALEIX

32.028
Reforma mes maquinària i vehicle

Retorn 
Inversió alt i ràpid 2/3 anys 

HABITATGE

200.000
Compra pisos mes adaptació i equipament

Condicions avantatjoses
URGENCIA de falta de places


