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MEMORIA CORRESPONENT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2010, A 31 
DE DESEMBRE, DEL CONSORCI DEL PLA DE REHABILITACIÓ I 
EQUIPAMENT DE TEATRES DE BARCELONA. 

1. ACTIVITAT 1 ORGANITZACIÓ DEL CPRETB 

1.1 NATURALESA JURÍDICA, OBJECTIUS I DOMICILI SOCIAL 

El CPRETB és un Consorci constitu'it de conformitat amb el que estableixen I'article 6 
de la Llei 30/1992, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i I'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

La Resolució del conseller de Cultura de 16 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3526, 
de 3.12.2001) va donar publicitat al conveni de col'laboració, de 15 de novembre, 
entre l'Administració General de l'Estat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i l'Ajuntament de Barcelona per a la creació del Consorci del Pla de Rehabilitació i 
Equipament de Teatres de Barcelona, que annexa els seus Estatuts. Aquest conveni de 
col'laboració ha estat modificat per les parts el 21 de febrer de 2007 i publicat al 
DOGC núm. 5011 de 19.11.2007 mitjan<;ant la Resolució de 7 de novembre de 2007, 
per la qual es dóna publicitat a I'acord de modificació del conveni de col·laboració 
entre l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de 
Barcelona per a la creació del CPRETB. 

Els Estatuts del CPRETB han estat modificats a proposta de la Junta de Govern del 
Consorci de 13 de setembre de 2005, i aprovació del Govern de la Generalitat en data 
17 de gener de 2006 segons es dóna publicitat en la Resolució CLT/766/2006, de 27 
de febrer (DOGC núm. 4603, de 29.03.2006). 

El Consorc; és una entitat de dret públic dotada de personaiitat jurídica propia que es 
regeix pels presents Estatuts i els acords legalment adoptats per la Junta de Govern i 
supletoriament pel dret públic. 

Són membres del Consorci: 

a) L'Administració General de l'Estat (INAEM). 
b) L'Administració de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura fins abril 2005 i 

després lClC). 
e) L'Ajuntament de Barcelona (lCUB). 

Podran formar part del Consorci altres entitats públiques o privades sempre que la 
seva incorporació permeti un millor compliment de les seves finalitats. 
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El Consorci tindra la finalitat de promoure, coordinar i gestionar les accions dirigides a 
la realització del Pla de rehabilitació i equipaments de Teatres de Barcelona i en 
particular les que es refereixin a I'elaboració, aprovació i habilitació de fórmules de 
financ;ament deis projectes que promoguin les administracions públiques que I'integren 
i les entitats i particulars, en relació amb la rehabil itació i equipament deis edificis i 
locals destinats a I'activitat de teatre en el municipi de Barcelona. 

Per al compliment de la finalitat descrita en el paragraf anterior, el Consorci té, entre 
altres, les atribucions següents: 

1) L'elaboració d'estudis generals de caracter tecnic sobre la necessitat de rehabilitació i 
equipament deis locals destinats a teatre a Barcelona. 

2) La prom oció i coordinació deis projectes de rehabilitació i adequació deis edificis i locals 
destinats a I'activitat teatral a Barcelona. 

3) La captació, acceptació i ordenació deis recursos económics que siguin necessaris per al 
financ;ament deis objectius i finalitats própies del Consorci. 

4) La celebració deis contractes o convenis amb persones físiques o jurídiques i la 
concessió de subvencions que siguin necessaries per al desenvolupament de les seves 
finalitats. 

5) Qualsevol altra que, amb subjecció a la legislació vigent, pugui garantir el complet 
compliment de les seves finalitats. 

El Consorci té el seu domicili al carrer Rambla de Santa Mónica 8, a la ciutat de 
Barcelona. 

En el conveni de Col'laboració de 15 de novembre de 2001 per a la creació del 
Consorci, es preveu una durada fins al 2005, peró en la modificació deis Estatuts del 
Consorci publicada en la Resolució CLT/766j2006, de 27 de febrer, s'estableix que 
aquest període és prorrogable per altres períodes per acord de la Junta de Govern. 
Així, el 13 de setembre de 2005, la Junta de Govern del Consorci va acordar aprovar 
la proposta de prórroga del termini de vigencia del Conveni de col·laboració, subscrit 
el 15 de novembre de 2001, pels ens consorciats durant els exercicis pressupostaris 
del 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. 1 la modificació del conveni de col·laboració per 
les parts consorciades el 21 de febrer de 2007, publicada al DOGC núm. 5011 de 
19.11.2007 mitjanc;ant la Resoludó de 7 de novembre de 2007, ratifica la prórroga del 
termini de vigencia fins el 2010. 

En data 14 d'octubre de 2010, la Junta de Govern del Consorci va acordar aprovar la 
segona prórroga del termini de vigencia del conveni de col·laboració, subscrit el 15 de 
novembre de 2001, pels ens consorciats durant els exercicis pressupostaris del 2011, 
2012, 2013, 2014 i 2015 amb la condició suspensiva d'aprovació del mateix per part 
deis órgans competents de les respectives entitats consorciades. 
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EllO de desembre de 2009, el Consell General de I'ICIC va aprovar la continu"itat de la 
participació de I'ICIC en el CPRETB per el període comprés entre els anys 2011-2015, 
ambdós inclosos. El 23 de desembre de 2009, el Consell d'Administració de I'ICIC, de 
I'aportació pluriennal necessaria per la prorroga del CPRETB durant aquest període per 
un import maxim de 1.502.530,25€ (300.506,05€ anuals). 
Actualment esta pendent d'aprovació per part del Departament d'Economia i 
Coneixement, per a poder signar I'addenda de la prorroga. 

La Comissió de Cultura, Educació i benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona va 
aprovar el passat 20 de setembre de 2010 la despesa pluriennal corresponent. 
El Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 10 d'octubre de 2010 acorda aprovar 
la prorroga de la vigencia del CPRETB per el període 2011-2015 amb un finan<;ament 
de 751.265,15€ (150.253,03€ anuals) 

El 22 de setembre de 2010 es sol·licita la tramitació del corresponent Acord del 
Consell de Ministres per I'autorització de la despesa pluriennal pel mateix període amb 
un finan<;ament maxim de 1.500.000€. 

El 19 de novembre de 2010, el Consell de Ministres aprova un acord pel qual 
s'autoritza a l'INAEM a adquirir compromisos de despeses amb carrec a exercicis 
futurs a fi de possibilitar I'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de 
l'Estat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. 

1.2 ORGANS DE GOVERN 1 ALTRES 

L'organ de govern del CPRETB és la Junta de Govern. 

Junta de Govern 

La Junta de Govern és I'organ col·legiat superior del Consorci, i esta integrada per vuit 
membres que es designen per les respectives entitats consorciades de la forma 
següent: 

- Administració General de l'Estat (INAEM): tres membres. 
- Generalitat de Catalunya (ICIC): tres membres. 
- Ajuntament de Barcelona (ICUB): dos membres. 

La presidencia i la vicepresidencia de la Junta de Govern recauran cada any en un deis 
representants del Ministeri de Cultura i de la Generalitat de Catalunya, elegits en la 
primera reunió que es celebri, en la qual se n'establira el torn de rotació. La 
presidencia i la vicepresidencia no podran recaure simultaniament en representants de 
la mateixa administració. 
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Són eompetencies de la Junta de Govern, en tant que organ sobira del Consorci: 

a) L'aprovaeió del pressupost del Consorei, i deis eomptes i les liquidaeions deis 
pressupostos ven~uts. 

b) L'aprovació del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona i els seus 
programes de desenvolupament. 

e) L'aprovació deis programes d'inversió. 
d) L'aprovació deis eonvenis que ealgui per al compliment de les seves finalitats. 
e) L'aprovació i I'adjudieació deis eontraetes que siguin precisos per al eompliment de les 

seves finalitats. 
f) La direeeió administrativa i de personal, i la gestió eeonomica del Consorei. 
g) L'aprovaeió de la normativa reguladora deis ajuts a coneedir pel Consorei. 
h) La modifieaeió deis presents Estatuts, sempre que no afeeti a les eondieions substaneials 

inicialment paetades per les administracions eonsoreiades. 
i) L'aprovaeió de la ineorporació al Consorei d'altres entitats públiques o privades. 
j) L'aprovaeió de les aeeions administratives i judieials. 
k) Qualsevol altra d'índole general i analoga a les anteriors que conforme a la legislaeió 

vigent li eorrespongui o sigui neeessaria per assegurar el bon funcionament del Consorei. 
1) La Junta de Govern pot delegar una part de les seves funeions en el president i el 

vieepresident. 

Son eompeteneies del president de la Junta de Govern: 

a) Representar legalment al Consorei en els aetes, convenis i eontraetes en els quals hagi 
d'intervenir i davant de les autoritats i tribunals de tota classe. Aquest efeete podra 
atorgar els poders que estimi neeessaris. 

b) Vetllar per I'exaete eompliment deis preceptes d'aquests Estatuts i deis aeords presos 
per la Junta de Govern. 

e) L'exereiei, en eas d'urgeneia, de les aeeions judieials i administratives precises per a la 
defensa deis interessos i drets del Consorci, passant eomptes a la Junta de Govern en la 
primera sessió que se eelebri. 

d) Ordenar la convocatoria de les sessions de la Junta de Govern, fixar I'ordre del dia, 
presidir-la i dirigir les deliberacions. 

e) Inspeccionar els serveis del Consorei i exercir-ne la direeció. 
f) Autoritzar, amb el seu vist i plau, les actes de les reunions, les transferencies i 

generaeions de eredit, la ineorporaeió de romanents, els eomptes anuals i els inventaris 
de béns. 

g) Exereir les faeultats que li delegui la Junta de Govern. 

El president podra delegar en el vieepresident totes les seves atribueions. El vieepresident 
suplira al president en les seves abseneies. 

Els aeords i aetes deis organs de govern del Consorei, en el que no preveuen els Estatuts del 
Consarei, s'ajustaran al que estableix la legislació aplicable a l'Administraeió de la 
Generalitat de Catalunya. 
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o Resolueió del President de la Junta de Govern, per la qual es delega en la persona titular 
de la vicepresidencia I'exereiei de les competeneies següents (Anunci publieat al DOGC 
núm. 4020 de data 28.11.2003, núm. 4493 de data 20.10.2005, núm. 4834 de data 
05.03.2007, DOGC núm. 5371 de data 4.05.2009): 
"a) L'exercici, en eas d'urgencia, de les aecions judicials i administratives precises per a 

la defensa deis interessos i drets del Consorci, passant comptes a la Junta de Govern 
en la primera sessió que se celebri. 

"b) Autoritzar, amb el seu vist-i-plau, les actes de les reunions, les transferencies i 
generacions de eredit, la incorporació de romanent, els comptes anuals i els 
inventaris de béns. 

o Respecte la competencia de la Junta de Govern que estableix I'article 10.f) deis estatuts 
(la direcció administrativa i de personal, i la gestió eeonomica del Consorei), així eom 
I'autorització per signar, eonjuntament amb el responsable de gestió del Consorei, per 
ordenar pagaments es va delegar per acord de les Juntes de Govern del CPRETB en els 
dlrrees següents: 

o 

En el DOGC núm. 4493 de 20.10.2005 es publica I'acord de la Junta de Govern de 3 
de juny de 2005, per la qual es delega en el vicepresident. Aquest aeord es va fer 
públic en I'anunei al DOGC de núm. 4493 de data 20.10.2005. 
En el DOGC núm. 4604 de data 30.03.2006 es publica la revocació de I'anterior 
delegació de competencies de la Junta de Govern i es delega en el president del 
Consorcio 
En el DOGC núm. 4999 de data 31.10.2007 es publica I'acord de data 1 de febrer de 
2007 de revoca ció de I'anterior delegació de competeneies i es torna a delegar en el 
vicepresident del Consorei. 
En el DOGC núm. 5172 de data 14.07.2008 es publica I'aeord de data 18 de juny de 
2008 de revoeació de I'anterior delegaeió de eompetencies i es torna a delegar en el 
president del Consorci. 
En el DOGC núm. 5371 de data 4.05.2009 es publica I'acord de data 2 d'abril de 
2009 de revocaeió de I'anterior delegació de competencies i es torna a delegar en el 
vicepresident del Consorci. 
En el DOCG núm. 5745 de data 29.10.2010 es publica I'acord de data 14.10.2010 de 
revocaeió de I'anterior delegaeió de eompetencies i es torna a delegar en el president 
del Consorei. 

La Junta de Govern a 31 de desembre del 2010 estava eonstitu"ida per: 

En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Com a President: Sr. Felix Riera Prado (Director ICle) 
Com a voeals: Sr. Antoni Bartomeus (Director de I'Área d'Arts Esceniques de l'ICIC) 

Sra. Goya Vivas (Tecnica de I'Área de les Arts Eseeniques de I'lele) 
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o En representaeió de l'Administraeió General de l'Estat (INAEM): 
Com a Vicepresident: Sr. Felix Palomero Gonzalez (Director General d'INAEM) 

• Com a voeals: Sra. Cristina Santolaria Solano (Subdirectora general de Teatre 
INAEM) 
Sr. Carlos Fernández-Peinado Martínez (Cap d'Area de la Subdirecció 
General de Teatre INAEM) 

o En representació de l'Ajuntament de Barcelona: 
Com a vocals: Sr. Rieard Martinez í Monteagudo (Regidor Ajuntament Barcelona) 

Sr. Jordi Martí i Grau (Delegat de Cultura) 

Com a Secretaria la Sra. L1ursa Vayreda Sintes. 

Comissió Tecnica 

Com a órgan consultiu i d'assessorament hi ha una Comissió Teeniea formada per tres 
arquitectes o enginyers, designats per la Junta de Govern, un a proposta de cada 
administració; i tres professionals del teatre, de prestigi reconegut, designats de la 
mateixa manera. 

Caldra, per obtenir ajuts económics amb carree al fons del Consorci, que els projectes 
de rehabilitació o equipament de teatres que es presentin siguin ínformats 
favorablement per unanimitat per aquesta Comissió. Si existeixen divergencies, 
I'avaluació final deis projectes correspondra a la Junta de Govern. 

La Comissió Teenica del CPRETB estava formada a 31 de desembre de 2010: 

o En representació de la Generalitat de Catalunya: 
Sr. Joan Anton Barril i Sr. Joan Domenech 

o En representació de la Administració General de l'Estat : 
Sr. Florentino Gómez ¡ Sr. Guillermo Heras 

o En representació de l'Ajuntament de Barcelona: 
Sr. Caries Sala i Sr. Mare Aureli Santos 

Com a Secretaria la Sra. L1u'isa Vayreda Sintes. 
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1.3 REGIM ECONOMIC 

Els recursos del Consorci estan constitu'its per: 
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a) Les aportacions i subvencions atorgades per les entitats integrades en el Consorcio 
b) Les aportacions, subvencions, auxilis i donatius d'altres entitats públiques o privades 

les transmissions a títol gratu'it que facin els particulars a favor seu. 
c) Qualsevol altre que li correspongui percebre. 

El control de car¡kter financer del CPRETB es realitzara per la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les potestats de control del organs 
respectius de les altres administracions consorciades. 

La Generalitat de Catalunya aportara els serveis administratius necessaris per 
assegurar la gestió del Consorci i la custodia de la documentació. 

1.4 SISTEMA COMPTABLE 

D'acord amb la Memoria, els Comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables de 
I'entitat i es presenten d'acord amb el Text Refós de la lIei de Societats Anonimes (Reial 
Decret Legislatiu 564/1989, de 22 de desembre). 

Els comptes anuals s'han confeccionat d'acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat 
pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. 

Cal assenyalar que I'article 4 deis Estatuts del Consorci estableix que es regeix pels seus 
Estatuts, els acords legalment adoptats per la Junta de Govern i supletoriament pel dret 
públic. 1 en la Junta de Govern del Consorci, de data 10 de juliol de 2002, es va aprovar que 
el CPRETB es regiria pel Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reíal Decret 1643/1990, 
de 20 de desembre. En I'exercici 2008 aquest Pla comptable ha estat substitu'it pel nou Pla 
aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. 

Per tant els comptes anuals han estat formulats segons les normes de presentació, registre i 
valoració del Pla general de comptabilitat per tal de presentar la ímatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i deis resultats. 

Aquesta memoria, així com els estats comptables de I'entitat i la liquidació pressupostaria, 
es sotmeten a I'aprovació de la Junta de Govern del Consorcio 

Els comptes anuals (balan~, compte de perdues i guanys i memoria) i la liquidació del 
pressupost de I'exercici 2010 estan pendents d'aprovació en la propera Junta de Govern. 
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1.5 SITUACIÓ FISCAL DEL CPRETB 
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Atesa la naturalesa d'administracions públiques de les diferents entitats que constitueixen el 
Consorci i d'acord amb I'article 9 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, modificat per la 
Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, 
l 'Agencia Tributaria li ha concedit el certificat de I'exempció de I'impost sobre societats, i la 
no obligatorietat de presentar declaració per I'esmentat importo 

1.6 CONVOCATORIA 2010 

El dia 18 de novembre de 2009, la Junta de Govern aprova la convocatoria i les bases de les 
subvencions per I'any 2010. 

El dia 21 de gener de 2010 es publica al DOGC número 5550, la convocatoria de 
subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipaments de teatres de Barcelona i les 
seves bases. 

D'acord amb la convocatoria 2010, la Comissió Tecnica va revisar els expedients de 
sol·licituds presentats i el pressupost d'aquestes inversions, i en la reunió celebrada el 06 de 
juliol de 2010, va fer I'avaluació corresponent i va informar per unanimitat els projectes, tal 
com es detalla a continuació. El dia 21 de juliol de 2010 el President del Consorci va signar 
la resolució de concessió deis ajuts atorgats en la convocatoria de les .subvencions de I'any 
2010. 

• TEATRE DE LA NAU, SL, per a inversions en la millora de les mesures de seguretat 
del Teatre Gaudi Barcelona (T.G.B) consistents en: la instal'lació de paviment ignífug 
de fibra de vidre i PVC. Import proposat: 23.940,00 euros. 

• CINES TEATRO BORRAs, SA, per a inversions en la millora de les mesures de 
seguretat del Teatre Borras consistents en: modificació subquadre escenari i 
dimmers i el quadre general. Import proposat: 34.904,37,00 euros. 

• METROPOLITAN, SA, per a inversions en la millora de les mesures de seguretat 
Teatre Coliseum consistents en: la sortida d'emergenci deis camerinos i les Bigues de 
I'escenari. Import proposat: 10.978,96 euros. 

• EL REI DE LA MAGIA, SCP, per a inversions en la rehabilitació integral del nou Teatre 
Museu "El Rei de la Magia". Import proposat: 315.000,00 euros. 

• ANTIC TEATRE, SLU, per a inversions en la millora de les mesures de seguretat de 
l'Antic Teatre consistents en: fals sostre ignífugo Import proposat: 4.750,00 euros. 
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2 . ANÁLISI DEL BALAN<; ABREUJAT 

En I'annex 1 es presenta el balanc; del CPRETB a 31 de desembre de 2010 

2.1 ACTIU 

Cal tenir present que el CPRETB no té cap element d'immobilitzat comptabilitzat en el seu 
balanc;, perque utilitza les dependencies i mitjans de I'ICIC per desenvolupar la seva gestió. 
En els estatuts del CPRETB figura que la Generalitat de Catalunya aportara els serveis 
administratius neeessaris per assegurar la gestió del Consorei i custodia de la documentació . 

2.1.1 Actiu corrent 

2.1 .1.2 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

En aquest compte es reflecteixen les quantitats pendents de cobrament de les 
aportacions que anualment efectuen els seu s consorciats, d'acord amb el Conveni 
subscrit entre les parts. A 31 de desembre del 2010 hi ha I'aportació de I'ICIC pendent 
de cobrament. 

Altres deutors 31/12/2010 31/12/2009 
ICIC 270.460,00 0,00 
TOTAL 270.460,00 0,00 

2.1.1.3 Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El Consorei té un eompte eorrent obert amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, sucursal núm. 3290, carrer La Rambla núm. 30 de Barcelona. El saldo a 31 
de desembre de 2010 és de 358.073,36 €. 

Efectiu i altres actius líquids 
31/ 12/ 2010 31/12/ 2009 

equivalents 

Compte corrent "la Caixa" 358.073,36 
625.675 /62 

TOTAL 358.073,36 625.675,62 

S'han realitzat les corresponents conciliacions bancaries a 31 de desembre de 2010. 

A 31 de desembre de 2010 la signatura conformada per ordenar pagaments és 
mancomunada del president i el responsable de gestió del CPRETB, segon Acord de la 
Junta de Govern de 18 de juny de 2008 publicat al DOGC núm. 5172 de data 
14/07/2008. 
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2.2 PATRIMONI NET 1 PASSIU 

2.2.1 Patrimoni net 

2.2.1.1 Fans Prapis 

Aquesta entitat no té fons social i el resultat de I'exercici és O €, ja que els seus 
consorciats tan 5015 fan les aportacions anuals aprovades per fer front a les des peses 
d'explotació, que s'imputen al compte perdues i guanys de cada exercici en la mesura 
necessaria per a equilibrar el compte de perdues i guanys. 

Fins I'exercici 2008, s'anava acumulant a fons propis el resultat positiu o negatiu 
comptable de cada exercici procedents del compte de perdues i guanys, acumulant a 
31 de desembre de 2008 un import de 126.289.25 €, com a resultat de I'obtenció 
principalment d'ingressos financers obtinguts de les aportacions deis ens Consorciats, 
tal i com es detalla a continuació: 

Fans propis 
Resultats d'exercicis 
anteriors 

Resultat exercici 2002 
Resultat exercici 2003 
Resultat exercici 2004 
Resultat exercici 2005 
Resultat exercici 2006 
Regularització any 2006 
Resultat exercici 2007 
Regularització any 2007 

Resultat exercici 2009 
TOTAL TRASPAS 2009 
SALDO FONS PRO PIS 
2010 

31/ 12/2009 

99.407,64 

14.326,51 
12.078,81 

1.042,37 
17.573,55 
18.228,79 

-116,8 
36 .275,27 

-0,86 
26.881,61 

126.289,25 

0,00 

En I'exercici 2009, d'acord amb els criteris de la Subdirecció General de Control 
d'Empreses i Entitats Públiques, el CPRETB abans del tancament de I'exercici va 
traspassar el saldo de I'epígraf Resultat d'exercicis anteriors al compte de 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts per un total de 126.289,25 €, de forma que 
s'incrementa I'import de les subvencions pendent d'aplicar per tal que coincideix amb 
el romanent de tresoreria a tancament de I'exercici. Durant I'exercici 2010, el compte 
de fons propis segueix a zero. 
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El saldo i comparan~a d'aquest compte amb I'exercici anterior es presenta tot seguit; 

Subvencions, donacions i Ifegats 
rebuts 

Subvencions pendent aplicar 
TOTAL 

31/12/2010 

628.533,36 
628.533,36 

31/12/2009 

625.675,62 
625.675,62 

Diferencia 
2010/2009 

2.857,74 
2.857,74 

Totes les subvencions i transferE!ncies rebudes en cada exercici s'imputen a aquest 
compte (13000001), i a mesura que es realitzen les depeses que financen es 
traspassen a ingressos del compte de perdues i guanys. Les transferencies rebudes de 
les administracions consorciades es destinen a finan~ar les subvencions concedides, 
que es registren en el compte de perdues i guanys a mesura que els teatres 
beneficiaris justifiquen I'aplicació de la subvenció. 

Segons el conveni de creació del Consorci, de data 15 de novembre de 2001, les 
aportacions anuals deis ens consorciats són per al període 2001-2005, ambdós 
inclosos, de 300.506,05 € la Generalitat (a partir 2005 ICIC) i l'Administració de 
l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona de 150.253,03 €. I segons la modificació de 
I'esmentat conveni de 21 de febrer de 2007 les aportacions anuals fins el 2010 són: 

o Institut Nacional de les Arts Esceniques i de la Música (INAEM): 1.502.404,20 €, segons 
el següent desglossament: 

2006: 300.000,00 € 
2007: 300.380,00 € 
2008: 300.506,05 € 
2009: 300.506,05 € 
2010: 301.012,10 € 

o Institut Catala de les Indústries Culturals (IClC): 1.502.530,25 €, segons el següent 
desglossament: 

2006: 300.506,05 € 
2007: 300.506,05 € 
2008: 300.506,05 € 
2009: 300.506,05 € 
2010: 300.506,05 € 

o Ajuntament de Barcelona (mitjanc;ant ICUB): 751.265,15 €, segons el següent 
desglossament: 

2006: 150.253,03 € 
2007: 150.253,03 € 
2008: 150.253,03 € 
2009: 150.253,03 € 
2010: 150.253,03 € 

'fID . , G~n(~r(llltat (lo Cat:llunya 
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En la Junta de Govern de 18 de novembre de 2009 s'acorda que I'aportació de I'INAEM 
i de rlclc per a 2010 es veura redu"ida i el seu import sera de 270.460,OO€ per cada 
una de les entitats. 

El saldo d'aquest compte a final de cada any reflexa les aportacions rebudes i 
pendents d'aplicació, sent el seu detall : 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
Saldo a 31/12/2009 
Altes 

Aportació IClC 
Aportació INAEM 
Apartació ICUB 

Traspas de Fans propis (Resultats exercicis 
anteriars) 
Traspas ingrés a PiG 
Saldo a 31/12/2010 

270.460,00 
270.460,00 
150.253,00 

Total 
625.675,62 
691.173,00 

0,00 

-688.315,26 
628.533,36 

Pel que fa a la composició del saldo final d'aquest compte de 628.533,36 € correspon 
principalment a les subvencíons atorgades i pendents de justificar de 533.223,98€, i la 
resta prové deis resultats financers de diversos anys o reintegraments pendents 
d'aplicar a I'objecte social, segons el detall següent: 

Beneficiari 

Factoria Artipolis , SL 
Activitats i Realitats, SL 
Circol Malda, SL 
Teatre de la Nau 
Cine Teatre Borras 
Metropolitan 
Rei de la Magia, SLU 
Antic Teatre 
TOTAL ROMANENT AFECTAT 
CONVOCATORIES 

Romanent afectat convocatóries 
Romanent no afectat convocatories 
Romanent afectat de tresoreria 
Romanent NO afectat tresoreria 
TOTAL SALDO 

Any 
atorgamen 

t 
2009 
2009 
2009 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

2009-201 0 
2010 
2010 
2010 

11IJ") GHl1er;~I¡tüt eJe C<)I(IIUcyH 
I .· Instltut Catala 

de les Indústries Culturals 

Import pendent 

1.992,62 
77 .949,51 
63.708,52 
23 .940,00 
34.904,37 
10.978,96 

315.000,00 
4 .750,00 

533.223,98 

533.223,98 
63.954,14 
14.755,20 
16.600,04 

628.533,36 
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3. ANÁLISI DEL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS ABREUJAT 

En I'annex 2 es presenta el compte de perdues i guanys del CPRETB a 31 de 
desembre de 2010. 

3.1 OPERACIONS CONTINUADES 

Com ja s'ha comentat anteriorment, el CPRETB no té personal al seu carrec, ni despeses 
d'estructura, ja que és el propi personal de l'ICIC qui efectua els treballs d'administració en 
les própies dependencies d'aquest organisme. El consorci justifica aquest fet en que I'article 
8 del seus estatuts que estableix que "La Generalitat de Catalunya aportara els serveis 
administratius neeessaris per assegurar la gestió del Consorei i la custodia de la 
doeumentacíó" . 

3.1.1 Altres despeses d'explotació 

Aquest epígraf recull totes les despeses que té aquest Consorci : 

Serveis exteriors 
Despeses diverses 
Subvencions concedides 
TOTAL 

2010 
-2.846,25 

-685.522,22 
-688.368,47 

3.1.1.1 Despeses diverses 

2009 
-2.093,22 

-1.096.556,84 
-1.098.650,06 

Diferencia 
-753,03 

411.034,62 
410.281,59 

Inclou, entre d'altres, el manteniment de I'aplicació informatica (-473,60€) durant el 
període abril de 2010 a mar<; de 2011, els anuncis al DOGC de les convocatóries i de 
les subvencions atorgades entre d'altres (1.392,21€), una factura de traducció de 
I'auditoria 2007 per poder presentar-la a Madrid (959,20€), i unes despeses de 
circularització derivades de I'auditoria (21,24€) 

Pel que fa a les despeses vinculades al manteniment de I'aplicació informatica en el 
cas de que en el futur el seu import sigui més significatiu, s'hauria d'imputar la 
despesa al compte de perdues i guanys en funció de la meritació de la mateixa. 

,,111: Of!u8réllitat dA C¡HCl llJP~'a 
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3.1.1.2 Subvencions pagades 

En aquest epígraf es comptabilitzen les subvencions concedides i justificades pels 
beneficiaris, amb independencia de I'any de concessió. 

Subvencions pagades 2010 2009 
Subvencions pagades 685.522,22 1.096.556,84 
TOTAL 685.522,22 1.096.556,84 

Aquest import de 685.522,22€ es desglossa de la manera següent: 

Beneficiari 

Factoría Artipolis, SL 
Metropolitan 
Cines Balanya 
Iberautor última anualitat 
TOTAL SUBVENCIONS PÁGADES 

3.1.2 Ingressos financers 

Ingressos financers 
Ingressos financers 
TOTAL 

Any 
atorgament 

2010 

2009 
2010 
2010 
2010 

53,21 
53,21 

2009 
875J9 

875,79 

Diferencia 
411.034,62 

411.034,62 

Import pagat 

15.033,73 
330.333,15 

39.649,29 
300.506,05 

685.522,22 

Diferencia 
-822,58 

-822,58 

Correspon a la remuneració del compte corrent amb la Caixa per interessos financers, 
segons les disponibilitats que han mantingut el CPRETB, en el període de temps 
produ'it entre les aportacions rebudes de les administracions i els pagaments de les 
subvencions atorgades . 

Aquest Consorci té pactat amb I'entitat financera una retribució mensual segons el 
tipus euribor menys 1 punt, sobre les disponibilitats que figurin en el seu compte 
corrent. El decrement deis interessos financers be motivat per la baixada del euribor a 
un dia. 
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4. ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

En I'annex 3 es mostra I'estat abreujat de canvis en el patrimoni net presentat pel 
Consorci o 

L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net abreujat, recull els canvis en el patrimoni 
derivats de: 

a) El resultat de I'exercici del compte de perdues i guanys. 
b) Els ingressos i despeses que, segons el que requereixen les normes de registre 

valoració, s'hagin d'imputar directament al patrimoni net de I'empresa. 
c) Les transferencies realitzades al Compte de perdues i guanys. 

S. ANÁLISI DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

A I'annex 4 es presenta la liquidació del pressupost de I'exercici 2010 del CPRETB que 
sera aprovada per la Junta de Govern del CPRETB la propera reunió. 

El pressupost inicial de I'exercici 2010 va ser aprovat per la Junta de Govern del 
Consorci en data 2 d'abril de 2009, per un import total de recursos 691.173,00 €. 
Aquest pressupost es va modificar per la incorporació de romanents de tresoreria 
d'exercici anterior per import de 625.675,62€, romanent que no s'inclou en la 
liquidació del pressupost 2010. 

Tot seguit es presenta la liquidació del pressupost 2010: 

Drets reconeguts nets 

Obligacions reconegudes 

Saldo pressupostari de 
I'exercici 2010 (Superavit) 

Operacions 
corrents 

53,21 
-2.846,25 

-2.793,04 

Operacions de 
capital 

691.173,00 

-685.522,22 

5.650,78 

Total 

691.224,23 

-688.368,47 

2.857,74 

Com a drets reconeguts s'imputen la totalitat de les aportacions realitzades pels 
consorciats en I'exercici, i els ingressos financers. En les obligacions reconegudes 
s'inclouen les subvencions liquidades a les entitats (per la part justificada), que poden 
ser de diferents convocatóries, i petites despeses del Consorci. 

El saldo pressupostari de I'exercici 2010 resulta ser d'un superavit per import de 
2.857,74€, a aquest saldo s'ha d'afegir el romanent de tresoreria de I'exercici anterior 
per obtenir el romanent de tresoreria a tancament de I'exercici. 
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Tot seguit es mostra el romanent de tresoreria al tancament de 2010: 

Romanent de tresoreria 
Saldo pressupostari exercici 2010 (Superavit/Deficit) 
Romanent de tresoreria exercici anterior 
Romanent de tresoreria a fi exercici 2020 

Romanent de tresoreria 
1. Deutors pendents de cobrar a fi exercici 
2. Creditors pendents de pagament a fi exercici 
3. Fons líquid de tresoreria a la fi exercici 
Romanent de tresoreria a fi exercici (1+2+3) 
Romanent afectat a convocatories pendent justificar 
Romanent per a despeses generals 

31/12/2010 
2.857,74 

625.675,62 
628.533,36 

31/12/2010 
270.460,00 

0,00 
358.073,36 

628.533,36 
-533.223,98 
95.309,38 

El romanent de tresoreria coincideix amb I'import pendent d'aplicar de I'epígraf 
Subvencions, donacions i Ilegats (veure apartat 2.2.1.2 Subvencions, donacions i 
lIegats rebuts). 

6. SALDO DE TRESORERIA I FONS DE MANIOBRA 

A continuació s'exposa el Saldo de Tresoreria i el Fons de Maniobra deis exercicis 
2010: 

Saldo de tresoreria 31/12/2009 31/12/2010 Diferencia 
Deutors comercials i altres comptes a pagar 0,00 270.460,00 270.460,00 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 625.675,62 358.073,36 -267.602,26 
ACTIU CIRCULANT 625.675,62 628.533,36 2.857,74 
- Exigible a curt termini 0,00 0(00 0 ,00 
SALDO DE TRESORERIA 625.675,62 628.533,36 2.857,74 

Fons de maniobra 31/1 21..2009 31/12/2010 Diferencia 
Fons propis 0,00 0,00 0,00 
Subvencions, donacions i IIegats rebuts 625.675,62 628.533,36 2.857,74 
PATRIMONI NET 625.675,62 628.533,36 2.857,74 
- ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 0,00 
FONS DE MANIOBRA 625.675,62 628.533,36 2.857,74 

El Consorci presenta un saldo important de Tresoreria i Fons de Maniobra, aixo es 
degut principalment a la tresoreria que presenta I'entitat per aportacions deis ens 
consorciats pendent d'aplicar. La disminució de I'exercici correspon a la major 
justificació i pagament de subvencions. 
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Pel que fa al fons de maniobra, el Consorci com es pot observar no presenta 
inversions en Immobilitzat, per tant més del 95% del Fons de Maniobra correspon a 
Subvencions, donacions i Ilegats rebuts que fan referencia a les subvencions rebudes i 
pendents d'aplicació, 

Tot el financ;ament del Consorci és amb patrimoni net a través de les aportacions deIs 
ens consorciats. No hi ha endeutament, ni altres passius exigibles. 

------' 
Félix Riera Prado 
President 

) 

Barcelona, 26 d'abril de 2010 

Yolanda Rovira Vidal 
Responsable de gestió 

:Urfi' Generalitat de C:lt3. lunyv 
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ANNEX 1 

• BALANC A 31 DE DESEMBRE DE 2010 



CONSORCI DEL PLA DE REHABILITACIÓI EQUIPAMENT DE TEATRES 
DE BARCELONA 
BALANC DE SITUACIÓ 
Oesprés del lancament 

Al ACTIU NO CORRENT 

I Immobilitzat intangible 

11. Immobllitzat material 

1tJ.lnvorclom;: ~mobiJl6ries 

ACTIU 

IV Inversions en empreses dol grup i associades 

V, Inversions financeres a lIarg 18rmini 

6' ACTlU CORRENT 

l. Acüus no corrents mantingu\s per a la venda 

11. Exlsléncies 

m. Oautors camerarals i altras comples a cobrar 

1.Cllenls per vendes i prastaclons de saIVeis 

2 Accionistes (sacis) per desemborsamen(s exiglts 

3.Altres deutors 

IV. Inverslons en empreses del glup I associades a cur1 18rm;n; 

V. Inversions tinoneeres a curt Isrmlnl 

Vt PeriodificacJons 

VII. erectiu i allres acHus IIquids equivalenls 

TOTAL ACTIU (A+B) 

NOTES DE LA 
MEMORIA 

31 .12.2010 

0.00 

628.533,36 

0,00 

270.460,00 

358.073,38 

528.533,36 

CONSORCI DEL PLA DE REHABILlTACIÓI EQUIPAMENT DE TEATRES 
DE BARCELONA 
BALANC DE SITUACIÓ 
Després del lancament 

Al PATRIMONI NET 

A·1) Fans pro pis 

I Capital 

1.. Capital ascriplural 

2 Capital no axigil 

rJ Prima d'emissió 

111. Roserves 

rv Accions i partlcipacions en pa!rlmoni própies 

V, Resullats d'exercicis anteriOfS 

VI. Allres apartaclons de saeis 

VII , Rosulta! de I'exerctci 

vm Dlvidands a compla 

IX Altras in51rumenls de patrimonl 

A":ZI Ajustos per canvi de valor 

A·lJ Subvencions, donacions i lIegats rebuls 

Bl PASSIU NO CORRENT 

I Provisians a lIarg lermini 

11 Oeutes a lIarg lermini 

.. Osules amb enlitals financares 

2. AUres deules a lIarg 19rmini 

111, Dautas 8mb empreses del grup r associades a lIarg termln; 

IV. Pas!ilus per ¡mpast dlferits 

C) PASSIU CORRENT 

r. Passius vinculats amb aetius no eorrents mantinguts per a la venda 

11 Provisions a eurt lermin; 

'm Oautas a curt lermin; 

1 Provaldors 

2 A1lres deutes a curt 19rmin; 

N OfJu\es amb empreses del grup j associades a curt t9rmini 

V Acreedars eamercials i aUres comples 11 pagar 

VI Perjodj~eacions 

TOTAL PATRIMONI NET I PAS51U (A+B+C) 

528.533,36 

0 ,00 

0,00 

628533,36 

628.533,36 

31 .12.2009 

0,00 

625675.62 

0,00 

0,00 

625,675.62 

625.875,52 

625.675,62 

0,00 

000 

0,00 

825.675,&2 

625.675.62 



ANNEX2 

• COMPTE DE PERDUES I GUANYS A 31/12/2010 



CONSORCI DEL PLA DE REHABILlTACIÓ I EQUIPAMENT DE TEATRES 
DE BARCELONA 
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
Després del tancament 

NOTES DE 
LA 31.12.2010 

MEMORIA 

1. Import net de la xifra de negoci 

2. Variació d'existéncies de productes acabats i en curs de fabricació 

3. Treballs realitzats per I'empresa per el seu actiu 

4. Aprovisionaments 

5. Altres ingressos d'explotació 

6. Despeses de personal 

7. Altres despeses d'explotació 10 -688.368,47 

8. Amortització de I'immobilitazat 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10 688.315,26 

10. Excessos de provisions 

11. Deteriorament i resultats per alienació de I'immobilitzat 

12. Altres resultats 

A RESULTATS O'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+4+7+8+9+10+11+12) -53,21 

13. Ingressos financieros 10 53,21 

14. Despeses financeres 

15. Variació de valor raonable en instruments financers 

16. Diferéncies de canvi 

17. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers 

B RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 53,21 

C RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 

18. Impost sobre societats 

D RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18) 0,00 

31.12.2009 

-1.098.650,06 

1.097.774,27 

-875,79 

875,79 

875,79 

0,00 



ANNEX 3 

• ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2010 



ECPN ABREUJAT 2010 

ECPN: ESTAT D'INGRESSOS I DES PESES RECONEGUTS NOTA 
CORRESPONENTS AL EXERCICI ACABAT 2009 MEMORIA 2010 2009 

A) Resulta! de la comp!e de perdues i guanys 0,00 0,00 
B) Ingressos i des peses imputades directament a patrimoni 691.173,00 751.265,13 

1. Valoració d'actius i passius 
11 . Cobertures 
111. Diferencies de conversió 

IV Subvencions, donacions i lIegats 691 .173,03 751.265,13 
V. Efecte impositiu 

Total Ingressos i despeses imputats a patrimoni ne! (Total B) 691 .173,00 751.265,13 

C) Transferencies al compte de perdues i guanys -685.522,22 -1.097.774,27 
VI. Per valoració d'actius i passius 

VII. Per cobertures 0,00 -1.217,43 
VIII. Diferencies de conversió 
IX. Subvencions, donacions i lIegats -685.522,22 -1 ,096,556,84 
X. Efecte impositiu 

Total transferencies al compte de resultats (Total C) -685.522,22 -1 .097.774,27 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (+I-A +/. 8+/- el 5.650,78 -346.509,14 



ANNEX4 

• LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 



ESTAT llQUIDACfÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010 

PRESSUPOST DE D'INGRESSOS Prevo inicial Modificació Prevo Final Drets reconeguts Desviació 

CAPiTOl V INGRESSOS PATRIMONIAlS 1.000,00 0,00 1.000,00 53,21 -946,79 

Article 52 Interessos de dipósit 1.000.00 0 ,00 1.000,00 53,21 -946,79 

520 Interessos de comptes bancaris 1.000.00 0,00 1.000.00 53.21 -946,79 

CAPiTOl VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 691.173,03 0,00 691 .173,03 691.173,00 -0,03 

Article 70 De l'Administració de l'Estat 270.460,00 270.460.00 

De I'INAEM 

702 Subvenció de capital 270.460.00 0.00 

Article 75 De la Generalitat de Catalunya 270.460,00 0,00 270.460,00 

Dellnstitut Catala d'lndústries Culturals 

740 Subvenció de capital 270.460.00 0.00 

Article 76 D'Ens territorials 150.253.03 150.253,03 

760 De I'ICUB 

Subvenció de capital 150.253,00 0,03 

cAPiTOl VIII VARIACIONS D'ACTlUS FINANCERS 0,00 625.675,62 625.675,62 625.675,62 0,00 

Article 87 Romanents de tresoreria d'exercicis 
anteriors 

870 De convocatories anteriors 0,00 625.675,62 625.675,62 625.675,62 0,00 

TOTAL EXERCICI 692.173,03 625.675,62 1.317.848,65 1.316.901,83 -946,82 



ESTAT LlQUIDACI6 DEL PREsSUPOST EXERCICI2010 

~DlIgaclons 

PRESSUPOSTDEDESPESES Crédit inicial Modificació Crédit disponible reconegudes Desviació 

CAPITOL 11 DES PESES DE BENS 
CORRENTS I DE SERVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 2.846,25 -1.846,25 

Article 22 Material, subministrament i 
altres 1,000,00 0,00 1.000,00 2.846,25 -1.846,25 

226 Despeses diverses 1,000,00 0,00 1.000,00 2.846,25 -1.846,25 

Total partida 1.000,00 0,00 1.000,00 2.846,25 -1.846,25 

CAPíTOL VII TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 751 .265,13 625.675,62 1,376.940,75 685.522,22 691.418,53 

Article 77 A Empreses Privades 751 .265,13 625,675,62 1,376.940,75 685.522,22 691 418,53 

~ Per a la rehabilitació i dotació 
d'equipament de les sales de teatre de 

770 Barcelona (2009) 751 ,265,13 625,675,62 1.376,940,75 685,522,22 691.418,53 

Total partida 751 .265,13 625,675,62 1.376.940,75 685,522,22 691.418,53 

TOTAL EXERCICI 752.265,13 625.675,62 1,377,940,75 688,368,47 689.572,28 



RESUM lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 

Ingressos d'explotació (inclou romanents) 

Despeses d'explotació 

IOperacions 
Icorrents 

IOperacions de ITotal 
I capital 1 

53,21 1.316.848,62 

2.846,25 685.522,22 

LlQUIDAGIÓ PRESSUposrARIA ANY 2010 

Drets Reconeguts pel Consorci 2010 

Obligacions reconegudes pel Consorci 

Sé!ldO pressupostari de I'exercici 2010 

Romanent tresoreria exercicis anteriors exercicis anteriors 

ROMANENT TRESORERIA A FI D'EXERCICI 2010 

Desglós del Romanent acumulat a 31/12/2010 

Romanent afectat a convocatoria 2009 

Romanent afectat a convocatoria 2010 

Romanents convocatories no afectat a 31/12/2010 

Romanent afectat de tresoreria a 31/12/2010 

Romanent tresoreria a 31/12/2010 

TOTAL 

53,21 

2.846,25 

691 .173,00 

685.522,22 

1.316.901,83 

688.368,47 

691.226,21 

688.368,47 

2.857,74 

625.675,62 

628.533,36 

628.533,36 

143.650,65 

389.573,33 

63.954,14 

14.755 ,20 

16.600,04 

628:533,36 



ANNEX 5 

• ROMANENT DE TRESORERIA 



ROMANENT LiaUID DE TRESORERIA A 31 -12-2010 

1. Deutors pendents de cobrar a finals de I'exercici 270.460,00 

Pressupost d'ingressos exercici corrent 270.460,00 

Pressupost d'ingressos exercicis tancats 0,00 

Operacions comercials 0,00 

Altres operacions no pressupostaries 0,00 

Menys saldos cobrament dubtós 0,00 

Menys ingressos realitzats pendents d'aplicacions 0,00 

2. Creditors pendents de pagament a final de I'exercici 0,00 

Pressupost des peses exercici corrent 0,00 

Pressupost des peses exercicis tancats 0,00 

Operacions comercials 0,00 

Altres operacions no pressupostaries 0,00 

Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 

3. Fonts líquids a la tresoreria a final de I'exercici 358.073,36 

4. Romanents de tresoreria afectat a des peses amb financament 606.282,54 

5. Romanent de tresoreria per a des peses generals (1-2+3-4) 22.250,82 



Consorci del Pla de rehabilitació i equipament 
de teatres de Barcelona 

Sra. Elena Talens 
Directora de Serveis de Consorcis i Fundacions 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE CONSORCIS I FUNDACIONS 
PI. Sant Miquel, 4 pl.6 
08002-BARCELONA 

K644 G337 U10 N-Consorci Rehabilitació 

Rambla de Santa Mónica, 8 
08002 Barcelona 
Tel 933162700 
Fax 933162762 

r:¡lID~ Gene r a I i lal de e i.llillulI ya . I 
~ . ..f. Deparlamenl de Cultura _ 

21.09.11012703 
Data Num . Hora 

Regi stre de sortida 0390S 

Adjunt us trameto la liquidació del pressupost i la memoria de I'exercici 2010 del 
Consorci de Pla de Rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona. 

Per a qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició. 

La responsable de gestió 

~ 
Yolanda Rovira 

Barcelona, 20 de setembre de 2011 

. ' ....... .. - ~n'H GHnerali la t de Catalunya 
iUJ}j rnstllut Catará 

de le. Indústries Cultural. 

Ajuntamenl 4j)) de Batcalon. 

Inslitut de 
cultura . 


