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 Despeses 
 De  personal  i  laboral  els  imports  es  mantenen  similars,  només  destacar  que  aquest  any 
 no es preveuen relleus, i que les despeses d'ingressos passen a la gestoria. 

 Pel  que  fa  a  l'oficina  també  es  manté,  només  variant  molt  les  despeses  en  manteniment 
 que  l'any  passat  van  augmentar  molt  perquè  es  va  trencar  la  persiana  i  es  va  haver  de 
 reparar. 

 D'impostos encara esperem que arribin les sancions que no van arribar l'any passat. 

 D'activitats  cal  destacar  la  disminució  perquè  no  hi  ha  trobada  de  joves.  S'afegeixen  les 
 despeses  de  la  transforkada  i  del  reconeixem-nos.  Del  banc  de  recursos  s'augmenta  el 
 pressupost  perquè  s'ha  de  renovar  algun  material  (fundes  llums  i  taula  de  so).  La 
 mertxe  té  un  pressupost  de  0 €  no  perquè  s'esperi  que  aquesta  sigui  la  despesa  sinó 
 perquè s'espera que no tingui pèrdues i les d'espesses s'equiparin als ingressos. 

 De  pedagògica  ha  disminuït  el  pressupost,  ja  que  no  hi  haurà  curs  de  directores  i  no  es 
 farà  formació  d'entrada  a  la  borsa  (s'assumirà  des  d'aquesta  directament  sense 
 externalitzar-la).  Augmenta  la  partida  de  l'assignatura  per  si  hi  ha  alguna  entrada  d'algun 
 institut. 

 Als  programes,  tot  i  la  baixa  despesa  d'aquest  any,  es  decideix  mantenir  alguna  previsió 
 de despeses per si aquests es reactiven. 

 Finalment, de casals es manté la despesa. 
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 Ingressos 
 Pel  que  fa  als  ingressos,  els  propis  disminueixen  perquè  no  hi  ha  curs  de  directores  ni 
 trobada  de  joves.  Es  manté  un  romanent,  ja  que  no  sabem  els  ingressos  de  les 
 subvencions  i  si  podrem  aconseguir  no  acumular  pèrdues.  Amb  les  subvencions  es  farà 
 un  replantejament  per  intentar  millorar  les  puntuacions  i  augmentar  com  es  puguin  els 
 ingressos d'aquestes. 
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