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Memòria Anual.Exercici 2010 
 

1. ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 

 

La denominació en castellà de l'entitat és Asociación Internacional de 

Ciudades Educadores (AICE), en anglès International Association of Educating 

Cities i en francès Association Internationale de Villes Educatrices. 

 

L'Associació és una associació de governs locals sense finalitat de lucre que té 

personalitat jurídica pròpia. 

 

El domicili social és: carrer Avinyó núm. 15,  de Barcelona. 

 

El seu Codi d'Identificació Fiscal és G61045605. 

 

L’AICE està inscrita en el Registre Estatal d'Associacions el dia 26 de setembre 

de mil nou-cents noranta-quatre, amb el núm. 15816/1, figurant en: 

 

Classificació general: ensenyament, formació i investigació. 

 

L'objecte social de l’entitat és donar compliment dels principis establerts a la 

Carta de Ciutats Educadores, en concret: 

 

a) Proclamar i reclamar la importància de l'educació a la ciutat. 

 

b) Posar en relleu els vessants educatius dels projectes polítics de les ciutats 

associades. 

 

c) Promoure, inspirar, fomentar, vetllar per l’acompliment dels principis recollits 

a la Carta de Ciutats Educadores (Declaració de Barcelona) a les ciutats 

membres, així com assessorar i informar els membres sobre el foment i 

implantació dels mateixos. 

 

d) Representar els Associats en l'execució de les finalitats associatives, 

relacionant-se i col·laborant amb organitzacions internacionals, estats, entitats 

territorials de tot tipus, de manera que l'AICE sigui una interlocutora vàlida i 

significativa en els processos d'influència, negociació, decisió i redacció. 

 

e) Establir relació i col·laboració amb altres associacions, federacions, 

agrupacions o xarxes territorials, en especial, de ciutats, en àmbits d'acció 

similars, complementaris o concurrents. 

 

f) Cooperar en tots els àmbits territorials en el marc de les finalitats de la present 

associació. 

 

g) Impulsar l'adhesió a l'Associació de ciutats de tot el món. 
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h) Impulsar l'aprofundiment del concepte de Ciutat Educadora i les seves 

aplicacions concretes en les polítiques de les ciutats a través d'intercanvis, 

trobades, projectes comuns, congressos i de totes les activitats i iniciatives que 

reforcin els lligams entre les ciutats associades, en l'àmbit de les delegacions, 

xarxes territorials, xarxes temàtiques, i altres agrupacions. 

 

Durant l’any 2010 s’ha treballat en: 

 

- La preparació i celebració del XIè Congrés Internacional de Ciutats 

Educadores a Guadalajara (Mèxic) del 22 al 24 d'abril 2010 amb l’objectiu 

d’intercanviar experiències i coneixements sobre "Esport, polítiques 

públiques i ciutadania. Reptes d'una ciutat educadora". 

 

- La formació “Ciutat Educadora i Governança Local” que s’ha realitzat a 

Dakar (Senegal) i Chacao (Veneçuela). 

 

- El Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores: consultable al 

portal de l’AICE (www.edcities.org), s’ha incrementat amb 121 noves 

experiències fent possible que avui se’n puguin consultar més de 1020.  

 

- L’edició del segon exemplar de la col·lecció de monogràfics: “Ciutat, 

Esport i Educació” -en castellà, anglès i francès. 

 

- L’exposició itinerant “Ciutats Educadores: Accions Locals, Valors Globals” 

que s’ha exhibit a les ciutats de: Vallenar  (Xile), Guadalajara (Mèxic),  

Dakar (Senegal) i L’Hospitalet de Llobregat. El desenvolupament d’un 

aplicatiu que permet la visita virtual de l’exposició (www.edcities-expo.org) i 

l’edició d’una publicació que resum l’etapa pilot. 

 

- L’elaboració de materials de difusió i l’atenció a  nombroses delegacions 

de ciutats, experts i estudiants  interessats en l’AICE i les seves activitats. 

 

L'activitat de l'entitat està encaminada a prestar serveis als seus associats, 

compostos íntegrament per governs locals a nivell mundial.  

  

El requisit principal per optar a ser un membre de l'Associació és ser un govern 

democràtic i ser acceptat per l'Assemblea General. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

2.1.- IMATGE FIDEL 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2010 s'han preparat a partir dels registres 

comptables de l'Associació i es presenten d'acord amb la legislació de la 

Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions i associacions: 

 

- La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

títols I i III, i les seves posteriors modificacions, així com pels articles 51 i 52 

de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, que es mantenen vigents. 

http://www.edcities.org/
http://www.edcities-expo.org/
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- El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a 

l’organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les 

fundacions privades de Catalunya. 

 

- L’associació es regeix per la normativa d’àmbit estatal.  

 

En matèria comptable, l’associació es regeix pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i de les 

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i d’acord 

amb les successives modificacions en el seu cas, per tal de mostrar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Associació.  

 

No hi ha hagut raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel de 

l'Associació, s'hagin aplicat altres disposicions legals en matèria comptable i 

d’influència  sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de 

l'Associació. 

 

Atenent al que estableix l’article 3 del Pla Comptable de Fundacions i 

Associacions, l’associació té la condició d’entitat de dimensió reduïda i per 

tant formula comptes anuals simplificats, en complir-se, a 31 de desembre de 

2010 i de 2009, les següents condicions: 

 

 El total de les partides de l’actiu no supera la xifra de 1.000 milers d’euros. 

 

 L’import del volum anual d’ingressos ordinaris no supera la xifra de 2.000 

milers d’euros. 

 

 El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no és superior a 

10. 

 

2.2.- PRINCIPIS COMPTABLES 

 

Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la 

falta d'aplicació d'algun principi comptable obligatori. 

 

No s'han aplicat altres principis comptables no obligatoris, per mostrar la 

imatge fidel. 

 

2.3.- ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

 

No hi ha suposades claus, ni dades sobre l'estimació de la incertesa en la data 

de tancament de l'exercici, que portin associat un risc important, o puguin 

suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius. 

 

No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i afectin 

l'exercici actual, o que s'esperi que puguin afectar els exercicis futurs. 

 

La direcció no és conscient d'incerteses importants, relatives a esdeveniments 
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o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 

l'entitat continuï funcionant normalment. 

 

2.4.- COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

  

No hi ha causes que impedeixin la comparació de les xifres incloses als 

Comptes Anuals de l'Exercici 2010 amb les xifres de l’exercici precedent, 

malgrat que s’ha de tenir en consideració el mencionat al paràgraf 2.6 

següent. 

 

2.5.- ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 

 

No hi ha elements patrimonials que amb el seu import, estiguin registrats en dos 

o més partides del Balanç. 

 

2.6.- CORRECIÓ D’ERRORS 

 

Durant el 2010 s'ha fet efectiu la devolució de 22.616,78 euros corresponent a 

la devolució de la subvenció concedida en l'exercici 2008 per l'Agència 

Espanyola de Cooperació, comptabilitzant-la contra Patrimoni Net de 

l'Associació. Aquest import fou considerat com a ingrès de l’exercici 2008, com 

a conseqüència dels fets esmentats, d’acord amb els principis comptables que 

són d’aplicació, ha calgut introduir una re expressió de les xifres involucrades 

de l’exercici 2009 disminuint l’import d’excedents d’exercicis anteriors i 

incrementant simultàniament l’epígraf de creditors varis en l’import de 

22.616,78 euros. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS. 

 

El Comitè Executiu, formula la següent proposta d'aplicació dels excedents de 

l'exercici de 2010, a l'Assemblea General ordinària: 

 

Base de repartiment:      Import 

 

Excedent de l’exercici........................................................ 171.349,28 

  

   Total.................................................... 171.349,28 

  

Aplicació:        Import 

 

A Fons Social...........................................................................  171.349,28 

 

   Total...................................................... 171.349,28 

 

El resultat de l’Exercici es net d’ impostos. 

 

L’ impost meritat de l’exercici és de 1.073,69 euros (veure Nota 9). 

 

4. NORMES DE REGISTRE Y VALORACIÓ. 
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Els criteris comptables aplicats en relació a les diferents partides són els 

següents: 

 

4.1.- Instruments financers  

 

Actius financers 

 

Actius financers no corrents i altres actius financers. Quan són reconeguts 

inicialment, es comptabilitzen pel seu valor raonable més, excepte en el cas 

dels actius financers a valor raonable amb canvis en resultats, els costos de 

transacció que són directament imputables. 

 

En el balanç, els actius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en 

funció que el seu venciment sigui menor/igual o superior a dotze mesos. 

 

Préstecs i comptes a cobrar. Actius financers no derivats els cobraments dels 

quals són fixos o determinables no negociats en un mercat actiu. Després del 

seu reconeixement inicial, es valoren al seu "cost amortitzat", utilitzant per a la 

seva determinació el mètode del "tipus d'interès efectiu". 

 

Per "cost amortitzat", s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer 

menys els reemborsament de principal i corregit (en més o en menys, segons 

sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència 

entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En 

el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al 

seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 

 

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el 

valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per 

tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent. 

 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l' import desemborsat per fer front als 

compromisos contractuals. 

 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de 

provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre 

el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 

 

Passius financers 

 

Els passius financers es classifiquen conforme al contingut dels acords 

contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic. 

 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren al seu 

valor nominal. 

 

Classificació de deutes entre corrent i no corrent. En el balanç de situació 

adjunt, els deutes es classifiquen en funció dels seus venciments, és a dir, com 
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a deutes corrents aquells amb venciment igual o inferior a dotze mesos i com a 

deutes no corrents els de venciment superior a l' esmentat període. 

 

4.2.- Transaccions en moneda estrangera 

 

Els saldos de deutors, creditors, clients i proveïdors, contrets en moneda 

estrangera i no cancel·lats, es comptabilitzen pel contravalor en euros, segons 

cotització al tancament d'exercici, llevat que segons el principi d'importància 

relativa, no mereixi variar el valor comptable, o existeixi assegurança de canvi. 

 

Contravalor en euros en el moment de la incorporació al patrimoni. S'aplica el 

del cost real al dia de la liquidació de l'operació. 

 

Si són positives, en tant que el deute no hagi estat cancel·lat, s'anota en el 

Compte 768 (Diferències Positives de Canvi). 

 

Les possibles diferències de canvi negatives en adquisicions a crèdit, es 

registren directament en el Compte 668 (Diferències Negatives de Canvi). 

Durant l'exercici s'han comptabilitzat per aquest concepte 2.654,15 euros 

(484,84 euros en 2009). 

 

4.3.- Impost sobre beneficis 

 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 

impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels 

actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 

 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la 

suma de l' impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen 

sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que 

fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos 

anticipats i diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per 

deduccions. 

 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que 

s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagables o recuperables 

per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor 

fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els 

crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els esmentats imports es 

registren aplicant la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus 

de gravamen a què s'espera recuperar-los o a què liquidar-los. 

 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències 

temporànies imposables excepte del reconeixement inicial (llevat d'en una 

combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no 

afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva part, els actius 

per impostos diferits, identificats amb diferències temporànies només es 

reconeixen en el cas que es consideri probable que l’entitat tindrà en el futur 

suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius 
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per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de 

compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que 

l’entitat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los 

efectius. 

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits 

registrats (tant actius com passius) per tal de comprovar que es mantenen 

vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els 

resultats de les anàlisis realitzades. 

 

4.4.- Ingressos i despeses 

 

En general, tots els Ingressos i Despeses, així com els interessos per ells generats, 

es comptabilitzen en el moment de la seva meritació, és a dir, quan es 

produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 

independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer 

derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 

contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 

serveis deixats al marc ordinari de l'activitat, deduïts descomptes i impostos. 

 

Els ingressos inclosos dins de l’epígraf “Vendes i prestacions de serveis” 

corresponen en la seva totalitat les quotes rebudes per part de les ciutats que 

formen part de l’Associació. 

   

Les transferències corrents rebudes d’administracions públiques per a contribuir 

al finançament de les operacions s’enregistren pels imports rebuts, que 

coincideixen amb el valor raonable. 

 

4.5.- Provisions i contingències 

 

Les provisions es reconeixen comptablement quan l’Associació té una 

obligació present, sigui legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat 

d’un fet passat, resulti probable que comporti una sortida de recursos que 

incorporin beneficis futurs per a cancel·lar l’obligació i es pot realitzar una 

estimació fiable del seu import. 

 

4.6.- Subvencions, donacions y llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a 

ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte 

de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de 

forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió 

objecte de la subvenció. 

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es 

registren com a passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no 

reintegrables. 

 

4.7.- Transaccions entre parts vinculades  
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Les transaccions entre parts vinculades es realitzen segons el seu valor 

raonable. 
 

5. ACTIUS FINANCERS 

 

El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers és la que es 

detalla a continuació: 

 

     

 

 
 

  

Instruments financiers a curt termini  

 

 Crèdits derivats i altres  

 2010 2009  

 

Actius 
financers a 
cost amortitzat 

   154.805,28                     156.038,56    

 

 Total    154.805,28                     156.038,56     

     

 

No s'ha produït cap traspàs o reclassificació entre les diferents categories 

d’actius financers de l'exercici. 

 

El desglossament de la partida d'actius financers a cost amortitzat és el 

següent: 

   

 
2010 2009 

Clients  101.718,07 128.810,94 

Deteriorament de valor de crèdits per op. Comercials (20.140,62) (52.750,52) 

Altres deutors (veure nota 8) 73.202,92 72.478,14 

Fiances a curt termini - 7.500,00 

Hisenda Pública Deutora Impostos 24,91 - 

Total 154.805,28 156.038,56 

  

El moviment de la provisió per deteriorament de crèdits ha estat el següent: 

 

 
2010 2009 

Saldo inicial  52.750,52 56.521,42 

Dotació de provisió 20.340,42 24.455,71 

Aplicació provisió   (52.950,32) (28.226,61) 

Saldo final 20.140,62 52.750,52 

 

Durant l’exercici 2010, s’han enregistrat com a incobrables saldos de clients 

d’exercicis anteriors per un import de 23.901,30 euros (19.942,53 euros en 2009). 

Categories  

Classes  
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6. PASSIUS FINANCERS 

 

a) El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers es 

desglossa en el següent quadre: 

 

  Instruments financers a curt 

Classe Derivats i altres 

Categoria 2010 2009 

Dèbits i altres partides a pagar 26.387,81 40.171,17 

Total 26.387,81 40.171,17 

 

 

b) Els deutes de l'Associació estan compostos íntegrament per partides 

englobades a la partida "Creditors varis" i el seu venciment es produirà 

durant l'any següent al tancament del present exercici. 

 

 

c) Informació sobre els retards de pagament efectuats per proveïdors, 

disposició addicional tercera. “Deure informació” de la Llei 15/2010, de 5 

de juliol. 

 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de 

lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les 

obligacions dels contractes formalitzats a partir de la data d’entrada en 

vigor de la mateixa, el passat dia 7 de juliol a data 31 de desembre de 

2010:  

 

A)    El promig de dies de pagament de les factures és de 48,75 dies. 

 

B)    El percentatge de l’ import pagat dins del termini marcat per la Llei, 

55 dies, ha estat del 100%. 

 

C)   No existeixen obligacions pendents que, a la data anterior, hagin 

sobrepassat el límit dels 55 dies marcat per la Llei. 

 

d) No existeixen deutes amb garantia real. 

 

e) L'Associació no té línies de descompte ni pòlisses de crèdit concedides. 

 

f) No existeixen préstecs pendents de pagament. 

 

7. FONS PROPIS 

 

Veure el moviment de l’exercici a l’estat de canvis en el patrimoni net. 
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No existeixen desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni 

aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors.  

 

No existeix cap circumstància que restringeixi la disponibilitat de les reserves o 

de la partida de romanent. 

 

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

 

Durant el present exercici l'Associació ha rebut dues subvencions d'explotació, 

la procedència del qual i import s'indiquen a continuació: 

 

- Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Organisme autònom de 

caràcter administratiu de l'Ajuntament de Barcelona) per import de 

73.202,92 euros, que es troba pendent de cobrament al tancament de 

l’exercici (veure nota 5) (72.478,14 euros en 2009). 

 

Aquesta subvenció s'ha concedit amb càrrec al pressupost de l'any 2010 

d'aquesta entitat, havent-se complert totes les condicions associades a la  

subvenció durant el present exercici, junt amb les seves despeses 

associades, pel que s'ha portat al compte de pèrdues i guanys 

íntegrament. 

 

La finalitat de la subvenció és ajudar a cobrir les despeses corrents de 

l'exercici. 

 

- De la subvenció concedida per l'Agència Espanyola de Cooperació en l' 

exercici 2009 de 120.000 euros es van periodificar 37.862,06 euros 

comptabilitzant-los com a “deute a curt transformable en subvencions”, 

atès que no s' havia incorregut, en aquesta proporció, en les despeses 

associades a la concessió de la subvenció. 

 

En l'exercici 2010 aquesta quantitat s' ha imputat en el compte de pèrdues i 

guanys en complir-se tots els requisits que van motivar la seva concessió. 

 

Durant el 2010 s’ha emès un xec per la devolució de 16,09 euros 

corresponent a la devolució de la subvenció concedida en l’exercici 

2009/2010 per l’agència Espanyola de Cooperació, comptabilitzant-se 

contra el compte de resultats. 

 

9. SITUACIÓ FISCAL 

 

9.1. Impostos sobre beneficis  

 

L'associació compleix les condicions per acollir-se al règim d'exempció parcial 

de l'art nº120 i següents de la Llei de l' Impost sobre Societats i no es troba 

acollida al règim fiscal de la llei 49/2002 de vint-i-tres de desembre. 
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Es procedeixen a ajustar en la Base Imposable com a diferències permanents 

negatives els ingressos exempts, corresponents a quotes aportades pels 

associats i les subvencions destinades a donar compliment a l'objecte social. 

 

Es procedeix a ajustar la Base Imposable de l'impost com a diferències 

permanents positives les despeses imputables a les activitats exemptes. 

 

Conciliació de l'Import Net d'Ingressos i Despeses de l'Exercici amb la Base 

Imposable de l'Imposat Sobre Beneficis 

 

    Augments               Disminucions 

Resultat contable 171.349,28     

Impost sobre societats               1.073,69   

Diferències permanents    318.340,93 485.395,47 

Base imposable (resultat fiscal) 5.368,43     

 

Com a conseqüència, entre d’ altres, de les diferents possibles interpretacions 

de la legislació vigent, podrien sorgir passius addicionals com a resultat d’una 

inspecció. En tot cas, els membres del Comité Executiu consideren que aquests 

passius, cas de produir-se, no afectarien significativament als Comptes Anuals. 

 

10. PROVISIONS A CURT TERMINI 

 

El moviment de les provisions a curt termini produït durant els exercicis 2010 i 

2009 són els següents: 

 

 

Saldo 

31.12.09 

Dotacions 

2010 Utilització Aplicacions 

Saldo  

31.12.10 

      
Provisions a curt termini 145.554,52 - (37.475,55) (108.078,97) - 

      

      

 

Saldo 

31.12.08 * 

Dotacions 

2009 Utilització Aplicacions 

Saldo  

31.12.09 

      
Provisions a curt termini 227.709,81 - (30.053,27) (52.102,02) 145.554,52 

      * Saldo no auditat 

      

Els 108.078,97 euros, que s'han aplicat com a reversió de la provisió durant 

l'exercici 2010 corresponen a les possibles re facturacions rebudes per part de 

les Xarxes Territorials, que d' acord amb les decisions preses en la reunió del 

Comitè Executiu, celebrada el 23 i 24 d'octubre de 2009 en Tampere, Finlàndia, 

s'han traslladat al Compte de Resultats. 

 

L'Associació no ha dotat en l'exercici 2010 ni 2009 cap provisió per a la despesa 
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compromesa mitjançant el pressupost anual amb les Xarxes Territorials i no 

consumit per aquestes, segons l'acord aconseguit en la reunió del Comitè 

Executiu celebrada els dies 23 i 24 d'octubre de 2009 en Tampere, Finlàndia. 

Per tant, a partir de la mencionada decisió els imports consumits durant cada 

exercici s'han de reflectir en el Compte de Pèrdues i Guanys, concretament 

com a despesa corrent de l'exercici en la partida 629 “Altres Serveis”. 

 

 

11. INGRESSOS i DESPESES 

  

11.1 Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 

 

Als exercicis 2010 i 2009 no s’han acreditat despeses d’aquest tipus.  

 

11.2 Ajuts concedits i altres despeses 

 

No s’han prestat ajuts addicionals durant els exercicis 2010 ni 2009. 

 

11.3 Aprovisionaments 

 

L'import de 6.436,64 euros que figuren a la partida d' Aprovisionaments del 

compte de pèrdues i guanys, està compost íntegrament per la partida de 

“Treballs  realitzats per altres empreses" que es correspon amb els treballs 

facturats per assessories externes (3.668,76 euros en 2009). 

 

11.4 Sous i Salaris i càrregues socials 

 

Aquesta partida inclou les següents despeses: 

 

 
2010 2009 

Sous i Salaris  32.734,52 29.461,75 

Seguretat Social empresa  10.997,39 9.464,35 

Indemnitzacions - 7.223,31 

Total                                                 43.731,91 46.149,41 

 

11.5 Serveis exteriors 

 

El desglossament de la partida del Compte de Resultats, "Serveis exteriors" és el 

següent: 

 

 
2010 2009 

626 Serveis bancaris i similars  899,90 668,04 

629 Altres serveis 220.502,90 290.104,07 

 

Nota: Dins d'aquestes partides s'inclouen les despeses pressupostades per 

suports a Xarxes Territorials corresponents a l'exercici 2010 i 2009 (veure nota 10). 
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11.6 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats 

 

Durant l’exercici 2010 s’ha registrat una variació positiva neta per 

deteriorament de saldos a cobrar de clients per import de 8.708,60 euros 

(veure nota 5) (pèrdua neta de 16.167,63 euros en 2009). 

 

11.7 Prestacions de serveis produïdes per permuta 

 

El compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010 i 2009 no inclou operacions 

d’aquesta naturalesa. 

 

12. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS PRÒPIES 
 

12.1 Béns i drets de la dotació del fons social 
 

No s’ha dotat fons social 
 

12.2 Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 

 

D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, l’ associació ha de destinar almenys el 70% de les rendes i dels 

altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats 

fundacionals. 

 

L’Associació destina la totalitat dels ingressos obtinguts en les seves operacions 

al compliment de les seves finalitats estatutàries. 

 

13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 

L’Associació compleix amb la normativa mediambiental i de millora del medi 

ambient, aplicant els requeriments que li són exigits en el desenvolupament de 

les seves activitats. 

 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter 

mediambiental en els que pugui incórrer l’Associació que siguin susceptibles de 

provisió. 

 

14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

A partir de l'exercici 2009, a requeriment del Ministeri Espanyol d'Economia i 

Hisenda, i més concretament de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat, malgrat ser una organització independent, pel fet d'estar finançada de 

forma significativa per l'Ajuntament de Barcelona, passa a integrar el grup 

d'empreses i institucions municipals, referent a controls econòmics financers. 

 

a) Les operacions desenvolupades entre l'Associació i el grup d'empreses 

integrades per l'Ajuntament de Barcelona han estat: 

 

- Conveni de col·laboració IMEB (Ajuntament de Barcelona): aportació 
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de 73.202,92 euros, aquest import es troba pendent de cobrament al  

tancament de l’ exercici (72.478,14 euros en 2009). 

 

Addicionalment, l'Associació rep de l'IMEB suport material (bàsicament 

l’ús d’ oficines) i humà (5 persones a dedicació complerta) per al 

desenvolupament de la seva activitat, el cost del qual es directament 

assumit per aquest. 

 

- Ajuntament de Barcelona: Treballs realitzats d'impremta per valor de 

14.210,95 euros (IVA inclòs) (16.601,54 euros en 2009). 

 

b) Durant l’exercici 2010 i 2009, ni el  personal directiu ni els membres de l’ 

òrgan de govern  de l’ Associació  han rebut cap mena de retribució de 

l’ Associació. 

 

Durant el 2010 i 2009, ni els membres de l’òrgan de govern ni el personal 

directiu de l’ Associació han rebut bestretes ni se’ls ha atorgat crèdits; 

tampoc s’han contret al seu favor obligacions en matèria de pensions ni 

s’han satisfet primes d’assegurança de vida de les que resultin ser 

beneficiaris, ni han estat assumides obligacions per compte d’ells a títol de 

garantia. 

 

15. ALTRA INFORMACIÓ 

 

15.1 Plantilla Promig 

 

El nombre mitjà de persones ocupades el 2010 i 2009 per l’associació es detalla 

tot seguit, distribuït per categories professionals i desglossat per sexes: 
 

2010 
 

Categories professionals  Homes  Dones  Total 

       

 Tècnic 

 

 Auxiliar Adminstratiu 

 1,00   

 

0,33 

 1,00 

 

0,33 

  1,00  0,33  1,33 

 

2009 

 

Categories professionals  Homes  Dones  Total 

       

 Tècnics  1,00  0,43  1,43 

  1,00  0,43  1,43 

 

15.2 Canvis en la composició de l’òrgan de govern 

 

No s’han produït canvis en la composició de l’òrgan de govern durant 

l’exercici 2010 ni 2009. 
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15.3 Autoritzacions del Comitè Executiu 

 

Durant l’exercici 2010 i 2009 no s’han dut a terme operacions que hagin 

requerit d’autorització del Protectorat de Fundacions i associacions. Tampoc 

existeixen operacions d’aquesta mena procedents d’exercicis anteriors. 
 

15.4 Honoraris dels auditors 

 

Les despeses d’auditoria derivades dels honoraris meritats durant l’ 

exercici 2010 i 2009 per les companyies PricewaterhouseCoopers 

Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de auditoria y Consultoria, S.A. estan 

integrats en els costos generals d’auditoria de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 

15.5 Fets Posteriors 

 

Entre el 31 de desembre de 2010 i la data de formulació dels comptes anuals 

no han esdevingut fets posteriors dels que hagi d’informar-se a la memòria. 

 

16. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

La pràctica totalitat dels ingressos i despeses s’han produït per la mateixa 

activitat de prestar serveis als seus associats, compostos íntegrament per 

governs locals a nivell mundial. 

 

Aquests comptes anuals han estat formulats el divuit de març de 2011, dins del 

termini establert en l’article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre 

tercer del Codi civil de Catalunya. 

 

 

Vist-i-plau 
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Educadores 
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 La Secretaria de l´Associació 
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Sra. Pilar Figueras Bellot 

 


