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Ha estat una prioritat de 
l’actual Junta de Govern 

en l’àmbit de la gestió 
econòmica fer sostenible 

la congelació de les 
quotes col·legials amb el 
normal desenvolupament 

de les activitats i el 
manteniment d’uns 
comptes sanejats i 
equilibrats, alhora 

que incrementar la 
transparència en la 
gestió impulsant un 

seguit de polítiques de 
bon govern

L’estat de la tresoreria col·legial: 
resultat i balanç de l’exercici 2012

A l’Assemblea del 19 de març es liquidà, amb un 
amplíssim suport dels compromissaris, el pres-

supost de l’exercici 2012, en el qual tant les quotes 
col·legials, com les dietes de la Junta de Govern, les 
retribucions del personal i les dels directius i profes-
sionals seguien congelades, un fet que es produeix 
des de l’inici del mandat de l’actual Junta de Go-
vern. Aquest pressupost ha respost positivament al 
repte d’absorbir la demanda més gran de serveis per 
part del Col·legi i dels col·legiats, malgrat les res-
triccions pressupostàries imposades, tot mantenint 
els nivells de qualitat i excel·lència amb l’esforç i la 
professionalitat dels membres de la Junta de Go-
vern, els professionals, els directius i els empleats 
del Col·legi.

Ha estat una prioritat de l’actual Junta de Govern 
en l’àmbit de la gestió econòmica fer sostenible la 
congelació de les quotes col·legials amb el normal 
desenvolupament de les activitats i el manteniment 
d’uns comptes sanejats i equilibrats, alhora que in-
crementar la transparència en la gestió impulsant 
un seguit de polítiques de bon govern.

En relació amb aquest darrer punt, és bo recordar 
que, fi ns a la seva aprovació per l’Assemblea de Com-
promissaris, la liquidació dels comptes passa per un 
exhaustiu procés de fi scalització i control que s’ini-
cia amb una revisió per part dels auditors externs 
de comptes nomenats per l’Assemblea, actualment 
la fi rma Iberaudit MRM Audiconsulting, S.L.P. 
Posteriorment, la liquidació és aprovada per la Junta 
Permanent; seguidament, per la Comissió d’Hisen-
da, i fi nalment per la Junta de Govern, abans de ser 
presentats a l’Assemblea. Així mateix, cal assenyalar 
que la documentació que es presenta a l’Assemblea es 
posa a disposició dels compromissaris amb l’antela-
ció pertinent per a la seva revisió a través de la intra-
net del COMB. Addicionalment, el Col·legi disposa 
de sistemes de gestió i control intern molt per sobre 
de l’estàndard d’altres col·legis i associacions profes-
sionals. Aquests mecanismes de control i transparèn-
cia permeten assolir un grau d’excel·lència en el bon 
govern corporatiu, atesa la dimensió del Col·legi.

Resultat
El tancament de l’any 2012 s’ha fet amb un resul-
tat positiu de 4.193 euros. Es tracta d’un resultat 
equilibrat, assolit en un entorn econòmic de crisi 
complexa, la qual s’està prolongant en el temps 

més del que els experts preveien.
Convé recordar que el pressupost 2012 va tenir en 

compte l’entorn i va comportar un seguit de mesu-
res, com foren la congelació de les quotes col·legials, 
dels costos salarials –arran de la signatura d’un nou 
conveni col·lectiu dels empleats laborals del Col-
legi–, aconseguint un notable increment de la pro-
ductivitat, així com de reducció de costos globals.

Transcorregut l’exercici 2012, i fent-ne un balanç, 
cal remarcar el creixement dels ingressos per quo-
tes col·legials, dels ingressos per subvencions i dels 
ingressos fi nancers per sobre del que vàrem pressu-
postar inicialment. Això ha permès augmentar l’ac-
tivitat relacionada amb l’atenció als metges afectats 
per la crisi, com també les activitats de participació 
dels col·legiats, fets que s’han plasmat en les parti-
des de desenvolupament de projectes, treballs ex-
terns i relacions institucionals, incrementades en la 
liquidació del pressupost.

També cal emfasitzar que en aquest exercici s’han 
abordat tot un seguit d’actuacions de manteniment 
de la seu col·legial que havien estat ajornades en 
exercicis anteriors –per un criteri de contenció de 
despeses lligat a la crisi– moltes de les quals relaci-
onades amb el compliment de requeriments legals, 
gràcies a aquest nou marge aconseguit en la gestió 
dinàmica del pressupost.

Ingressos
Els ingressos totals han pujat a 13.604.575 euros, 
que s’agrupen en tres grans capítols: les quotes, que 
s’han mantingut sense variació respecte a l’exer-
cici precedent amb bonifi cacions del 50% per als 
metges joves i que han representat un import fi nal 
de 6.562.561 euros, evolucionant sensiblement per 
sobre del pressupost amb una desviació positiva 
del 2,56%, com a conseqüència d’un lleuger aug-
ment del nombre de nous metges col·legiats sobre 
la previsió inicial, amb un creixement del nombre 
de col·legiats de l’1%; les quotes al fons social, amb 
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Convé recordar que el 
pressupost 2012 va 

tenir en compte l’entorn 
i va comportar un seguit 

de mesures, com foren 
la congelació de les 

quotes col·legials, dels 
costos salarials —arran 

de la signatura d’un nou 
conveni col·lectiu dels 
empleats laborals del 

Col·legi—, aconseguint un 
notable increment de la 

productivitat, així com de 
reducció de costos globals

El balanç presenta 
un net patrimonial de 
4.413.131 euros que 

és mostra d’una sòlida 
solvència econòmica, 

amb una diferència entre 
l’actiu corrent i el passiu 

corrent, denominat 
fons de maniobra, de 
1.419.867 euros. Cal 

fer un esment especial 
del fet que el Col·legi no 

tingui deutes amb cap 
entitat fi nancera

un import de 2.719.223 euros i que es destinen a les 
prestacions que ha implementat l’ensems ambiciós i 
necessari Programa de Protecció Social del COMB, 
i el tercer apartat que són les aportacions del Grup 
MED, amb una xifra de 2.497.159 euros, un 2,74% 
per sota del pressupost, lleugera disminució total-
ment explicada per una menor activitat de lloguer 
de sales d’actes del Departament de Congressos, 
una dada que es pot qualifi car de molt positiva en 
l’actual entorn econòmic i que ens permet visualit-
zar l’esforç de retorn cap al Col·legi de les societats 
del Grup MED en forma d’una aportació equiva-
lent d’uns 100 euros/any per a cada col·legiat. Això 
confi gura el model mixt de fi nançament col·legial, 
format per ingressos per quotes i per ingressos pro-
cedents del Grup MED pels serveis que ofereix als 

col·legiats i als seus familiars, en els àmbits personal, 
familiar i professional. Aquests serveis, totalment 
voluntaris, s’ofereixen també a professionals d’altres 
sectors gràcies als diferents convenis de col·laboració 
signats amb altres col·lectius i entitats. El retorn 
d’aquesta activitat econòmica contribueix de forma 
directa al sosteniment del pressupost col·legial.

També cal destacar que els ingressos per subven-
cions per import de 177.139 euros, entre d’altres, 
per al desenvolupament de projectes tecnològics del 
Programa Metge Emprenedor i de l’Àrea de Pra-
xi, per a la millora de la informació en la seguretat 
clínica. L’evolució ha estat un 205,76% per sobre 
del pressupost, fruit de la major activitat assolida 
en aquest capítol malgrat la crisi i les difi cultats per 
accedir a fons públics; aquests ingressos es veuen 
després refl ectits en una despesa més gran per fer 
front a les activitats compromeses.

Finalment, i en el capítol d’ingressos fi nancers, 
cal fer notar que la situació del mercat bancari i 
l’activa gestió de la tresoreria col·legial ha permès 
obtenir uns rendiments fi nancers un 427,84% per 
sobre del pressupostat, possibilitant la realització de 

moltes de les absolutament necessàries actuacions 
de manteniment de l’edifi ci col·legial pendents.

Despeses
Les despeses totals han ascendit a 13.600.382 euros. 
Les despeses de personal i de professionals represen-
ten en total 5.239.239 euros, és a dir, el 38,52% de 
les despeses totals, enfront del 39,30% pressupostat 
inicialment. Cal esmentar que a fi nals de l’exercici 
2012 es va procedir a signar el nou conveni col·lectiu 
2011-2015 del personal del COMB, vinculant la re-
tribució a l’evolució de la productivitat, en un esforç 
molt lloable del personal de la corporació.

Les despeses per compte del Programa de Protec-
ció Social del COMB han estat de 2.719.223 euros, 
amb un increment del 2,16% respecte al pressupost. 
Cal destacar els 206.849 euros destinats a la Fun-
dació Galatea que gestiona el programa PAIMM.

Balanç
El resultat de l’exercici 2012 s’aplicarà a reserves.

El balanç presenta un net patrimonial de 4.413.131 
euros que és mostra d’una sòlida solvència econò-
mica, amb una diferència entre l’actiu corrent i el 
passiu corrent, denominat fons de maniobra, de 
1.419.867 euros.

Cal fer un esment especial del fet que el Col·legi 
no tingui deutes amb cap entitat fi nancera.

Per un criteri de prudència davant del confl icte 
plantejat per la Fundación Patronato de Huérfanos 
Príncipe de Asturias (OMC), el passiu del balanç 
del Col·legi recull una partida que ha d’aplicar-se 
en el futur al PPS, a l’espera de la resolució defi niti-
va de l’esmentat confl icte que, hores d’ara, cal indi-
car que ha estat decidit a favor del COMB mitjan-
çant una sentència totalment favorable en primera 
instància que dóna la raó als criteris defensats per la 
nostra institució, en favor de tots els col·legiats amb 
necessitats socials. 
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4 i 5. Jaume Sellarès, tresorer del 
COMB, al mateix acte de constitució 
de l’Assemblea de Compromissaris 

del COMB. 
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