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INSTITUT D'EDUCACIÓ 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 

NOTA 1- ACTIVITAT DE L'INSTITUT 

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (d'ara endavant, l'Institut) es configura com 
un organisme autónom local, i fou creat l' 1 de gener de 1994 per l' Ajuntament de 
Barcelona, per acord del seu Consell Plenari, i dotat de personalitat jurídica pública i 
patrimoni propi, per al desenvolupament de les comeses que es determinen en els seus 
Estatuts. Per aquest motiu rep de l' Ajuntament de Barcelona el finanyament necessari per a 
dur a terme la seva activitat. El Plenari del Consell Municipal va aprovar els nous estatuts de 
l'Institut d'Educació en data 14 d'octubre de 2005. 

L'Institut es regelx pel dret administratiu, corresponent al mateix la realització de les 
següents funcions: 

a) Planificar i gestionar I'activitat, I'estructura i I'administració deis centres docents de 
titularitat municipal de la ciutat de Barcelona. 

b) Dotar i adequar en aquest conjunt de centres, tal com la llei preveu, els equips docents i 
la seva capacitació i reciclatge, la programació academica i els recursos educatius. 

c) Exercir les competencies que li assigni l' Ajuntament de Barcelona en materia de suport 
obligatori (vigilimcia, conservació, neteja i subministraments) a tots els centres educatius 
públics de la ciutat, d'acord amb la llei de Regim Local. 

d) Intervenir en la formació del professorat de tots els centres educatius de Barcelona, 
mi~anyant la cogestió de centres de recursos, conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya, a partir deIs convenis i acords vigents entre les dues Administracions. 

e) Col'laborar amb l'Administració educativa competent en la planificació de I'oferta 
educativa, en I'elaboració deis mapes escolars i en els processos de preinscripció i 
matriculació. 

f) Participar en la planificació de la construcció i remodelació deIs centres escolars de 
titularitat pública de la ciutat de Barcelona, a través de convenis de coHaboració amb el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

g) Fomentar la participació de la comunitat educativa, segons el que estableix la normativa 
actual, especialment a través del Consell Escolar Municipal de la Ciutat i deis Consells 
Escolars Municipals deis Districtes. 



h) Impulsar les actuacions i la coordinació de totes aquelles instancies i serveis que puguin 
afavorir l'accés a les oportunitats educatives, l'exit escolar i la inserció en el món 
laboral. 

i) Vetllar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, pel desenvolupament progressiu 
de les funcions, activitats i serveis en materia educativa que corresponen al Consorci 
d'Educació de Barcelona, d'acord amb el Decret 84/2002 de 5 de febrer de constitució 
de l'esmentat Consorci d'Educació, publicat al DOGC de 14 de mar9 del 2002. 

j) Qualsevol altres relacionades amb les anteriors i amb les seves funcions que 
l' Ajuntament de Barcelona li pogués assignar. 

La durada de l' organisme autonom és indefinida. Ara bé, l' organisme autonom podrit ésser 
extingit, en qualsevol moment, per acord del Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona. 
En aquest cas aquest el succeira universalment. 

Els organs de govem i direcció de l'organisme autonom són els següents: 

a) El Consell Rector 
b) El/la president/a 
c) El/la vicepresident/a 
d) El/la gerent. 

L'Institut coordina les actuacions deIs diferents centres escolars i fomenta la seva gestió 
autonoma. A 31 de desembre de 2010 el nombre de centres i escoles que depenen de 
l'Institut és el següent: 

Escoles bressol 72 
Escoles de música 4 
Conservatori Municipal de Música l 

TOTAL 77 

A setembre de 2010 han iniciat l'activitat les escoles bressol de nova creació anomenades: 
El Fil, La Puput, El Gat Negre, l'Harmonia, Icaria, El Gronxador i El Clot de la Mel. També 
s'han reobert les escoles bressol Barrufets i Pla de Fomells, i traslladat i ampliat l'escola 
bressol Guinbó. 

El Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 21 de juliol de 2006, va aprovar 
l'acord amb la Generalitat de Catalunya, mitjan9ant el qual el Consorci d'Educació, creat en 
exercicis precedents, assumiria de manera progressiva les competencies i funcions 
corresponents a la creació, la construcció i les obres de reforma, d'ampliació i millora deIs 
centres docents públics, llevat deIs universitaris; l'educació complementaria i extraescolar; 
els programes d'educació compensatoria; la vigilancia del compliment de l'escolaritat 
obligatoria; la reglamentació i gestió del transport, del menjador i d' altres serveis escolars; i 



la competencia sobre la conservació, el manteniment i la vigilimcia deis edificis destinats a 
centres docents públics de la ciutat, nevat deis universitaris. 

Aquesta transferencia de competencies, amb excepció de la vigilimcia deis edificis i els 
consums energetics, es va fer efectiva a 1 de gener de 2008. 

Com a continuació del traspas de funcions al Consorci d'Educació, en data 25 de juliol de 
2008, el Plenari de l' Ajuntament de Barcelona va aprovar I'acord amb la Generalitat de 
Catalunya, mitjanyant el qual el Consorci d'Educació de Barcelona va assumir, a partir de 
l' 1 de setembre de 2008, la competencia de gestió deis programes de garantia social. 

A finals de l'exercici 2008, quanja estava formulat el pressupost de l'Institut de I'any 2009, 
el Consen Plenari de l' Ajuntament de Barcelona va aprovar realitzar un traspas de 
competencies al Consorci d'Educació per a la gestió deis centres públics de titularitat 
municipal d'educació infantil i primaria, secundaria obligatoria, de regim especial i de 
persones adultes, i la vigilancia deis centres educatius públics de primaria a partir de l' 1 de 
gener de 2009. 

Aquest traspas es va fer efectiu, donant compliment a la Resolució del Plenari, pel que 
respecta a tota la vessant de la despesa (gestió de personal i contractes de despesa corrent) de 
tots els centres esmentats (31 centres), en data 1 de gener de 2009. En la mateixa data també 
es va adscriure al mateix Consorci d'Educació el personal encarregat de la vigilancia deIs 
centres de primaria de titularitat pública de la ciutat de Barcelona. 

Finalment, per culminar el procés de traspas, en data 1 de gener de 2010 el Consorci 
d'Educació ha assumit la gestió de la recaptació deIs ingressos necessaris per al 
funcionament deIs centres traspassats, tant pel que fa als ingressos per taxes i preus públics 
com a la transferencia corrent de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, I'Institut durant I'exercici 2010 ha gestionat directament els ingressos i les despeses 
de les escoles bressol municipals, el Conservatori i les escoles municipals de música, els 
programes educatius i els relatius als organs de participació municipals (Consen Escolar, 
Associació Internacional de Ciutats Educadores i Fundació Bcn Formació Professional). 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1. Regim comptable 
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2.l.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deIs registres comptables de 
l' Organisme i es presenten d' acord amb els principis comptables de general acceptació 
per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat de I'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 
I de gener de 2006 i en la L1ei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, amb 
I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis 
resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació 
del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats durant I'exercici. 

2.l.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 

• L1ei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. 

• RD L1ei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions 
vigents en materia de regim local. 

• Decret Legislatiu 212003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la L1ei 
Municipal de Regim Local de Catalunya. . 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la L1ei reguladora de les Hisendes Locals (L1ei 39/1988, de 28 de desembre). 

• RD 500/1990, que desenvolupa la L1ei 39/1988. 

• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i 
Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat 
d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 

D'acord amb la L1ei 1/2006, que regula el reglm especial de Barcelona, el sistema 
d'informació comptable de l'Organisme esta format principalment pels subsistemes de 
comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostiuia. 

La comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els principis comptables generalment 
acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
l'Organisme i deis resultats de les seves operacions durant I'exercici, i esta formada per: 

• Balan9 de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 
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El balane; de situació es presenta, basicament, d' acord amb els models establerts per la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l' Administració Local (ICAL), en vigor 
des de 1 de gener de 2006. 

El compte de resultats es presenta amb més detall que l' establert en la instrucció esmentada 
a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i 
despeses. 

La memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL. 

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són 
expressades en euros. 

La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressupost: 

• Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
• Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de tresoreria. 

Els comptes anual s han estat formulats pels Administradors de l'Organisme i són previs a 
I'aprovació per part de l' Ajuntament de Barcelona. La liquidació del pressupost ha estat 
aprovada per Decret d' Alcaldia el 25 de febrer de 2011. En els terminis legal s establerts, es 
presentara el compte general per a I'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 

NOTA 3 - PRINCIPIS 1 NORMES DE COMPTABILITAT 

Els principis comptables i normes de valoració més rellevants aplicats per I'organisme 
autonom en I'elaboració deis seus comptes anuals per a l'exercici de 2010, d'acord amb els 
establerts per la normativa vigent, han estat els següents: 

a) Immobilitzat material i immaterial 

L'immobilitzat material provinent de I'aportació inicial de l'Ajuntament de Barcelona en el 
moment de la constitució de I'Institut es va registrar al seu valor d'aportació. Les inversions 
posteriors s'han valorat al seu preu d'adquisició. 
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Els costos d'ampliació, modemització o millores que representin un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deIs béns, es capitalitzen 
com a major cost deIs béns corresponents. Les reparacions i les despeses de conservació i 
manteniment es carreguen al compte de resultats de l' exercici en que es produeixen. 

L'Institut amortitza el seu immobilitzat seguint el meto de lineal, distribuint el cost deIs 
actius entre els seus anys de vida útil estimada, segons el detall següent: 

Anys de vida útil Coeficient 
estimada d' amortització(%) 

Conslruccions 65 1,54 
MilIares en construccions 65 1,54 
InstaHacions tecniques i maquinaria 8 12,50 
Elements de transport 5 20,00 
Mobiliari 6 16,67 
Equips per al processament d'informació 4 25,00 
Altre immobilitzat material 8 12,50 
Software 6,6 15,00 

Les adquisicions realitzades durant l'exercici s'amortitzen a partir de l'inici del seu 
funcionament. 

b) Immobilitzat en curs i Avant;aments rebuts de I 'Ajuntament de Barcelona 

A partir de l'exercici 2001 l'Institut adquireix irnmobilitzat per compte de 1'Ajuntament de 
Barcelona, a l'empara del PIM (Programa d'Inversions Municipals). Les inversions 
d'aquestes característiques s'incorporen transitoriament a l'epígraf d'Immobilitzaten curs a 
mesura que es reben les factures o certificacions deIs contractistes. El finan<;ament per dur a 
terme aquestes inversions es comptabilitza paral-lelament en un compte a cobrar amb 
abonament a "Avan<;aments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona". 

D'acord amb el Decret d' Alcaldia de data 18 de juny de 2008, a mesura que l'Institut 
disposa de les certificacions, factures o justificacions de l' obra feta per encarrec de 
l' Ajuntament de Barcelona, formalitza els corresponents lliuraments al mateix, a fi i efecte, 
de la seva activació en I'inventari municipal. En efectuar els lliuraments es cancel·la tant 
l'immobilitzat en curs com el compte passiu que reflexa els avan<;aments rebuts de 
l' Ajuntament de Barcelona per a finan<;ar aquest irnmobilitzat. 

A partir de gener del 2010, amb el traspas de funcions i recursos humans des de l'Institut al 
Consorci d'Educació, aquest passa a ser ens inversor per compte de l' Ajuntament de 
Barcelona, i l'Institut no ha tingut moviments en aquests epígrafs per inversions per compte 
de l' Ajuntament de Barcelona. 



D'altra banda, aquest epígraf ha tingut un únic moviment en concepte de transferencia de 
capital realitzada al Consorci d'Educació per a la realització d'inversions en béns mobles en 
centres muuicipals, que a 31 de desembre s'havien lliurat pel Consorci i activat en la 
comptabilitat de l'Institut. 

c) Immobilitzat adscrit 

L'epígraf d'immobilitzat material adscrit inclou el cost d'adquisició deIs béns, l'ús deIs 
quals s'adscriu per l'Institut a l' Ajuntament de Barcelona. D'acord amb el que preveu la 
normativa comptable no s' amortitza. 

d) Deutors 

Els imports pendents de cobrament de l' Ajuutament de Barcelona per les transferencies 
reconegudes, o d'altres Entitats, públiques o privades, figuren comptabilitzats pel seu valor 
nominal. 

Els drets reconeguts i els altres saldos deutors considerats de difícil cobrament són objecte 
de la corresponent dotació a la provisió per insolvencies. 

e) Creditors a termini: 

Els passius exigibles figuren per l'import nominal a pagar, classificats en creditors a llarg o 
a curt termini en funció que les diferents quotes a pagar presentin uu venciment superior o 
inferior a dotze mesos. 

A 31 de desembre de 2010 tots els passius exigibles tenen venciment a curt termini. 

j) Subvencions i transferencies 

Transferencies corrents rebudes de l' Ajuntament de Barcelona: Les activitats 
desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment a la prestació de serveis públics 
en l'iuubit competencial de l' Ajuntament de Barcelona, mitjanyant gestió directa per 
delegació de l' Ajuutament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent 
(Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Obras, Actividades y 
Servicios de los Entes Locales). Per a la prestació deIs serveis públics, en l'ambit de 
competencies de l' Ajuutament de Barcelona, rep d'aquest, el finanyament pressupostari, el 
qual es reflecteix a l'epígraf d'Ingressos "Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament 
de Barcelona", del compte de resultats adjunt. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, esta fixada tenint en compte els suposits 
d'equilibri pressupostari previstos a la "Ley Reguladora de las Haciendas Locales". 



Les transfen'mcies corrents i subvencions de la Generalitat de Catalunya són rebudes per 
l'Institut via Ajuntarnent de Barcelona, 

Les transferencies corrents de l' Ajuntament de Barcelona es registren com a ingrés en el 
moment de rebre la notificació de la comptabilització de la despesa a l' Ajuntarnent de 
Barcelona, 

Així mateix, l'Institut rep transferencies de caracter finalista de diversos organismes per al 
finan9arnent de projectes concrets, les quals es registren com a ingrés en el moment en que 
es rep el conveni d'acord arnb l'organisme corresponent sobre la subvenció sol·licitada. 
Atesa la naturales a de la gestió d'obtenció de finan9arnent, l'Institut periodifica aquests 
ingressos per transferencies fins que són executats els projectes. 

g) Ingressos i des peses 

- Comptabilitat financera: 

EIs ingressos i despeses s' incorporen al compte· de resultats atenent els princlpls de 
l'acreditació i de la correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en que 
es cobren o paguen, i d'aquell en que se'n produeixi el reconeixement pressupostari. 

No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, l'Institut únicarnent comptabilitza els 
beneficis realitzats a la data de tancament de l' exercici mentre que els riscos i les perdues 
previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts. 

- Liquidació pressupostaria: 

EIs ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es 
produeix l'acte administratiu de reconeixement deIs respectius drets i obligacions. 

h) Ingressos i des peses de gestió autónoma 

EIs centres i les escoles que depenen de 1 'Institut operen de forma autonoma pel que fa a 
aquelles petites despeses de funcionament ordinari (material fungible didactic, material 
higienic, productes farmaceutics, llibres i publicacions, material de cuina i menjador, etc .. ), i 
fan front a aquests tipus de despeses necessaries per dur a terme la seva activitat 
principalment amb els fons que l'Institut transfereix a cadascun d'ells durant l'exercici, que 
es recullen en una partida concreta anomenada "Despeses de Gestió Autonoma" recollida en 
l'epígraf "Treballs, subministraments i serveis exteriors" del compte de resultats (vegeu la 
Nota 18). 

i) Impost sobre Societats 

D'acord amb l'article ge del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Impost de Societats, els organismes autonoms es troben 



exempts de l' Impost. Igualment en l' article 140 de la mateixa !lei s' estableix que no es 
practicara retenció als rendiments obtinguts per aquests organismes. 

j) Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions de l'Institut que tenen per objecte la protecció i 
millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en que 
s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqMncia d'actuacions per 
minimitzar 1 'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzaran com a major valor de l'immobilitzat. 

NOTA 4 - IMMOBILlTZAT MATERIAL IIMMATERIAL 

4.1.- El moviment produYt durant l'exercici 2010 en els diferents comptes de l'immobilitzat 
material i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 

Baixes, 
IMMOBILITZAT MATERIAL Saldo inicial Augments retirs Saldo final 

o 
COST 31-12-2009 traspassos 31-12-2010 

Construccions 5.427.012,89 - - 5.427.012,89 
Maquinaria i instal.lacions 6.765.358,52 177.147,33 -145,53 6.942.360,32 
Elements de transport 12.336,95 - - 12.336,95 
Mobiliari 4.074.812,41 56.320,54 - 4.131.132,95 
Equips informatics 5.183.132,52 24.646,96 1.628,14 5.209.407,62 
Altre immobilitzat material 539.981,91 17.929,90 - 557.911,81 

Total immobilitzat material 22.002.635,20 276.044,73 1.482,61 22.280.162,54 

Baixes, 
IMMOBILITZAT MATERIAL Saldo inicial Dotacions retirs Saldo final 

o 
AMORTITZACIÓ 31-12-2009 de l'exercici traspassos 31-12-2010 

Construccions 2.241.530,85 76.383,88 - 2.317.914,73 

Maquinaria i instal.lacions 4.338.536,54 460.327,08 - 4.798.863,62 
Elements de transport 12.336,95 - - 12.336,95 
Mobiliari 3.077.192,89 293.006,79 - 3.370.199,68 
Equips informatics 4.063.529,85 504.694,60 - 4.568.224,45 
Altre immobilitzat material 423.882,17 28.009,03 - 451.891,20 

Total immobilitzat material 14.157.009,25 1.362.421,38 - 15.519.430,63 
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IMMOBILITZAT MAT. 
ADSCRIT 

1 VALOR NET COMPTABLE 

483.691,08 483.691,08 

7.361.934,871 -1.086.376,651 1.482,611 6.277.040,831 

Per tal d'ajustar les inversions realitzades durant I'exercici al seu concepte comptable 
corresponent s'ha fet una reclassificació dins deIs comptes d'irnmobilitzat material per 
import de 145,53 euros, passant del compte de maquinaria i instal.lacions a equips 
informatics i a més, un traspas d'immobilitzat irnmaterial a irnmobilitzat material per import 
de 1.482,61 euros. Aquests moviments corresponen a altes de I'exercici i per tant, no afecten 
a I'amortització. 

4.2.- El moviment de I'epígraf immobilitzat irnmaterial durant I'exercici 2010 ha estat el 
següent: 

IMMOBILITZAT Baixes, 
IMMATERIAL Saldo inicial Augments retirs Saldo final 

o 
COST 31-12-2009 traspassos 31-12-2010 

Software 865.587,86 46.118,70 -1.482,61 910.223,95 

IMMOBILITZAT Baixes, 
IMMATERIAL Saldo inicial Augments retirs Saldo final 

o 
AMORTITZACIÓ 31-12-2009 traspassos 31-12-2010 

Software 627.494,16 62.274,50 - 689.768,66 

1 VALOR NET COMPTABLE 238.093,70 1 -16.155,80 1 -1.482,611 220.455,291 

Baixes, 
TOTAL IMMOBILITZAT Saldo inicial Augments retirs Saldo final 

o 
COST 31-12-2009 traspassos 31-12-2010 

Total 22.868.223,06 322.163,43 - 23.190.386,49 

Baixes, 
TOTAL IMMOBILITZAT Saldo inicial Augments retirs Saldo final 

o 
AMORTITZACIÓ 31-12-2009 traspassos 31-12-2010 

Total 14.784.503,41 1.424.695,88 - 16.209.199,29 

1 VALOR NET COMPTABLE 7.600.028,571 -1.102.532,451 -1 6.497.496,121 



4.3.- Immobilitzat material adscrit 

Aquest epígraf correspon a l'adscripció de l'ús a l' Ajuntament de Barcelona d'una serie 
d'equipaments i mobiliari adquirit per l'Institut i destinat a les noves escoles bressol, per un 
import total de 484 milers d'euros, distribuYt l'any 2002 amb 328 milers d'euros i l'any 2003 
per un import de 156 milers d'euros. 

Aquesta cessió d'ús es va reflectir amb carrec a l'epígraf de Patrimoni adscrit i abonament a 
l'epígraf d'immobilitzat material adscrit, d'acord amb el que preveu la normativa vigent. 

4.4.- Els elements de l'immobilitzat totalment amortitzats i en ús a data 31 de desembre de 
2010 són: 

Concepte Import 
Construccions 306.572,06 
Maquinaria i instal-lacions 3.420.627,85 
Elements de transport 12.336,95 
Mobiliari 2.445.019,47 
Equips informittics 3.694.978,18 
Altre immobilitzat material 340.003,10 
Immobilitzat immaterial 518.427,34 

TOTAL 10.737.964,95 

4.5.- És política de l'Institut contractar totes les pólisses d'assegurances que es considerin 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de 
l' immobilitzat. 

NOTA 5 - IMMOBILITZAT EN CURS, AVANCAMENTS REBUTS DE 
L' AJUNTAMENT DE BARCELONA 1 IMMOBILITZAT FINANCER 

Aquest epígraf ha tingut un únic moviment en concepte de transferencia de capital realitzada 
al Consorci d'Educació per import de 113.227,64 euros, destinada a inversions en 
maquinaria i instal.lacions (93.285,86 euros), mobiliari (6.793,81 euros) i equips per a 
processos d'informació (13.147,97 euros), executades per compte de l'Institut pel Consorci 
d'Educació, que a 31 de desembre s'han activat en la comptabilitat de l'Institut. 

S'ha formalitzat el lliurament pel Consorci d'Educació de Barcelona en la seva totalitat, 
motiu pel qual el saldo de l'epígraf immobilitzat en curs és zero. 

En l'epígraf de l'immobilitzat financer es recull un import de 4.207,08 euros corresponents 
al dipósit realitzat per part de l'Institut a l'exercici 1994 de dues mensualitats de lloguer del 
local situat al carrer Calabria, on es troba 1 'Escola d' Adults Pere Calders. 



NOTA 6 - DEUTORS 

El detall d'aquest compte a 31 de desembre de 2010 comparat amb el saldo a 31 de 
desembre de 2009 és el següent: 

Deutors exercicis anteriors: 
Deutors exercici corrent: 

TOTAL 

Els principals deutors de l'exercici 2010 són: 

Ajt. Barcelona (per compte de la Generalitat) 
Ajuntarnent de Barcelona (transferencia corrent) 
Subv. Europees-FSE 
Generalitat de Catalunya (subvenció a l'Escola 
d'Expressió) 
Diputació de Barcelona 
Escola Supo de Música de Catalunya 
IMAS 
Preus Públics: 

Escola Massana 
Menj ador educació especial 
Escoles Bressol 
EMAV 
Conservatori Municipal de Música 
Escoles de Música 

Altres Deutors 

TOTAL 

31/12/10 31/12/09 
1.233.480,02 548.043,46 
9.795.890,25 19.925.282,00 

11.029.370,27 20.473.325,46 

5.078.489,10 19.409.987,51 
4.931.290,24 5.978,00 

29.977,51 43.958,47 

15.000,00 
100.000,00 130.000,00 
108.643,55 108.803,17 

32.482,38 

120.308,59 152.743,90 
35.816,27 35.816,27 

473.253,97 387.694,27 
26.707,40 26.707,40 
21.166,43 19.062,44 
18.969,91 18.323,32 
84.747,30 86.768,33 

11.029.370,27 20.473.325,46 

A l'epígrafd'Altres deutors no pressupostaris de l'exercici 2010 s'inc!ouen 187,28 euros, 
endeutats per diversos tercers en concepte d'IV A repercutit pendent de cobrar. 

A l'epígraf d' Altres deutors apareix un saldo de 195,20 euros, que correspon a una bestreta 
de caixa fixa pendent de justificar (els fons s 'han reintegrat a inicis del 2011). 



NOTA 7 - PROVISIÓ INSOLVENCIES 

El moviment d' aquest compte ha estat el següent: 

Saldo a 1 de gener de 2010 
Dotació neta exercici 2010 
Aplicació de provisió per baixes per anul.lacions de drets 
Saldo a 31 de desembre de 2010 

La composició del saldo a 31 de desembre de 2010 és: 

Preus Públics 
Projectes Europeus 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

474.125,29 
104.804,21 
-11.580,78 
567.348,72 

31/12/2010 
506.079,59 

3.500,00 
57.769,13 

567.348,72 

Pel que fa a la provisió d'inso1vencies de preus públics, s'aplica, seguint el principi de 
prudencia, una dotació del 100% als imports pendents corresponents a exercicis tancats fíns 
a 2008 i del 50% per l'any anterior al darrer exercici tancat, és a dir, l'any 2009. 

Val a dir que l'acurat seguiment en la gestió de la recaptació ens condueix a uns nivells 
baixos de morositat que, per exemple, pel que fa al pendent de cobrament de I'exercici 2009 
va arribar a finals de l' exercici 2010 als següents percentatges: 

SALDO 
ANY DRETSREC AL % 

ORlGEN PARTIDA CONCEPTE 2009 31/12/10 IMPAGATS 
2009 34000 Escolaritat escoles bressol 7.736.229,25 70.852,68 1% 
2009 34001 Conservatori 352.505,29 2.919,35 1% 
2009 34002 lngressos Massana 1.148.399,40 41.065,07 4% 
2009 34004 lng. Escola d'Expressió 98.210,34 - 0% 
2009 34005 lag. Escoles de Música 473.116,85 1.719,40 0% 
2009 34006 Inscripcions Oír. Rec. Serv.Grals 50.808,00 - 0% 
2009 34007 Cursos Emav 31.966,50 1.926,00 6% 
2009 39900 Altres ingressos diversos 188.171,93 6.246,83 3% 
2009 39901 Compensació aj uts ed. especial 122.686,20 - 0% 

TOTAL 10.202.093,76 124.729,33 1% 



NOTA 8 - PATRIMONI 1 RESERVES 

Aquest epígraf del balany de situació ha tingut el següent moviment durant l' exercici 20 I O: 

Saldo a Distribució Resultat Saldo 
31-12-2009 resultats 2010 a 31-12-2010 

Patrimoni 4.192.463,66 - - 4.192.463,66 
Patrim. rebut en adscripció 56.399,20 - - 56.399,20 
Patrimoni adscrit -483.691,08 - - -483.691,08 
Resultat exerc.anteriors 2.694.939,65 275.589,23 - 2.970.528,88 
Resultat de l'exercici 275.589,23 -275.589,23 287.318,34 287.318,34 
TOTAL PATRIMONI 1 
RESERVES 6.735.700,66 - 287.318,34 7.023.019,00 

El patrimoni de l'Institut prové basicament de la incorporació inicial deis actius i passius 
aportats per l'Ajuntament de Barcelona en data 1 de gener de 1994. 

El patrimoni rebut en adscripció correspon al conjunt de l'equipament de l'escola Pont del 
Dragó a valor comptable a 31/12/1994 de 56 milers d'euros. El Consell Plenari del dia 11 
d'abril de 1995, va acordar la incorporació de I'esmentat centre a l'Institut. 

El patrimoni adscrit correspon a l'adscripció de I'ús a l' Ajuntament de Barcelona 
d'immobilitzat material adquirit per l'Institut. (vegeu nota 4.3) 

NOTA 9 - CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES 

9.1.- Els saldos creditors recullen l'import de les obligacions reconegudes i pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2010. El seu desglossament és el següent: 

31/12/10 
Exercici 2009 i anteriors: 
Exercici 2010 6.340.682,34 

TOTAL 6.340.682,34 

Els saldos més rellevants a la data de tancament són: 



Consorci d'Educació de Barcelona 
Fundació Privada BCN Fonnació Professional 
Serunion SA 
Escoles bressol (gestió autonoma) 
ISS Soluciones de Catering SL 
Clece SA 
Serhs Food Area SL 
T Systems ITC Iberia SA 
Fund. Privada de I'Auditori i l'Orquestra 
Altres (1) 

TOTAL 

3.633.745,00 
290.070,33 
278.667,70 
234.243,21 
173.688,09 
154.221,33 
141.542,18 
137.413,45 
109.006,16 

1.188.084,89 
6.340.682,34 

(1) Altres inclou la resta de creditors, fins un total de 138 persones físiques o jurídiques, que 
presenten un saldo a tancament inferior a 100.000 euros cadascun, entre els quals 
s'inc!ou l'Ajuntament de Barcelona i els ens del grup, per un import de 98.130,78 euros 
(nota 22). 

9.2.- 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 deis 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 55,44 dies. 

B) El percentatge de I'import pagat dins del tennini marcat per la Llei, 55 dies, ha estat 
del 95,12%. 

C) L'import de les obligacions pendents que, a la data anterior, han sobrepassat ellímit 
deis 55 dies marcat per la Llei és de zero euros. 

NOTA 10 - CREDITORS PER DESPESES MERITADES 

Sota aquest epígraf es recullen a 31 de desembre de 2010, els següents conceptes: 

Periodificacions de pagues extraordinitries 
Periodificacions de despeses generals 

TOTAL 

31/12/2010 
1.637.170,76 

112.603,92 
1.749.774,68 



NOTA 11- SITUACIÓ FISCAL 

Els deutes amb les Administracions públiques a 31 de desembre de 2010 són els següents: 

Retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Seguretat Social 

TOTAL 

31/12/2010 
549.199,36 

1.112.917,92 
1.662.117,28 

L'Institut té obertes a inspecció les liquidacions corresponents als exercicis no prescrits per 
tots els impostos als quals es troba subj ecte i no exempt. 

No s'espera que es meritin passius addicionals de significació per l' Institut, com a 
conseqMncia d'una eventual inspecció. 

NOTA 12 - ALTRES CREDlTORS NO PRESSUPOSTARIS 

El seu detall és el següent: 

Entitats de previsió social 
Fiances i diposits a curt terrnini 
Altres creditors no pressupostaris 

TOTAL 

31/1212010 
9.782,08 

79.996,72 
183.499,83 
273.278,63 

Dins d'altres creditors no pressupostaris es recullen 140.177,69 euros provinents d'ajuts per 
a la realització d'activitats extraescolars. Aquests ajuts són atorgats per la Generalitat a les 
AMPES j gestionats a través deIs Ajuntaments (en el cas de Barcelona a través de l'Institut). 
A data 31 de desembre de 2010 es trobaven pendents de justificar per les AMPA de les 
escoles 75 milers d'euros corresponents al curs 08/09 i 65 milers d'euros corresponents al 
curs 09/10. 

NOTA 13 - OPERACIONS DE TRESORERIA 

A 31 de desembre de 2010 1 , Institut no té concertada cap polissa de credit bancaria. 



NOTA 14 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 

En I'exercici 2010 no ha estat necessari realitzar ajustaments per periodificació. El saldo de 
I'exercici 2009 venia motivat per ingressos de Massana Permanent que s'havien recaptat i la 
despesa deis quals es realitzava en I'exercici posterior. A 31 de desembre de 2010, degut al 
traspas de la gestió d'ingressos al Consorci d'Educació, entre ells els ingressos de l'Escola 
Massana, j a no correspon comptabilitzar cap periodificació al' Institut. 

NOTA 15 - VENDA DE BÉNS 1 SERVEIS 1 AL TRES INGRESSOS 

Recull els preus públics per a la prestació de serveis d' ensenyament i alimentació deis 
centres municipals. El detall d'aquests ingressos i els ajuts corresponents són: 

Concepte In~rés Brut A.iuts Ingrés Net 
Escoles Bressol 10.513.761,08 2.227.947,51 8.285.813,57 
Escolaritat Música 523.971,31 30.489,12 493.482,19 
Escolaritat Massana 82.170,58 - 82.170,58 
Escolaritat Conservatori 390.996,64 32.244,13 358.752,51 
Vendes i altres ingressos 131.903,50 - 131.903,50 

TOTAL 11.642.803,11 2.290.680,76 9.352.122,35 

La comptabilització, seguint recomanacions de la Intervenció de l' Ajuntament de Barcelona, 
s 'ha efectuat pel valor net, és a dir, s 'han considerat els ajuts a les famílies com a bonificació 
fiscal del preu público 

NOTA 16 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1 AL TRES INGRESSOS 

Els ingressos per transferencies corrents meritats durant els exercicis 2010 i 2009 han estat 
els següents: 

Ajuntament de Barcelona 
- Aportació ordinaria 

TOTAL AJUNTAMENT 

31/12/2010 31/12/2009 

77.830.120,45 77.550.000,00 
77.830.120,45 77.550.000,00 
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La transferencia efectivament reconeguda provinent de l' Ajuntament de Barcelona l'any 
2010 ha augmentat en 280.120,45 euros respecte l'any anterior. 

Tanmateix, l'import percebut de l' Ajuntament de Barcelona esta 1.270.879,55 euros per sota 
del pressupostat. Aixo és degut, d'una banda, a augments motivats pel Pla d'Ocupació 
Local en 98.830,21 euros, aportació de 49.941,81 euros al fons de pensions i compensació 
de despeses de personal per 1.300,04 euros; i de l'altra, a minoracions motivades per la 
retenció de 243.764,96 euros de transferencia en concepte de fons destinats a pagar les 
nomines del personal de l'Institut traslladat a diversos departaments de l' Ajuntament de 
Barcelona a setembre de 2010, i a l'aplicació del Real decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel 
qual s' adopten mesures extraordinaries per a la reducció del deficit públic, entre elles, la 
reducció de les despeses de personal de les administracions públiques. Per aquest motiu 
l'Ajuntament de Barcelona ha retingut 1.177.186,65 euros de la transferencia corrent 
prevista per l' Institut. 

31/12/2010 31/1212009 
Generalitat de Catalunya (via Ajt.Bcn) 

- Conveni funcionament 30.762.478,93 
- Sexennis 3.186.935,98 
- Convenis de Música 3.011.800,00 3.136.264,00 
- Conveni Massana Cicles forrnatius 1.734.878,96 
- Conveni centres Diputació 5.398.680,83 
- Escoles Bressol 8.980.200,00 8.495.549,78 
- Altres (despeses compartides) 329.455,57 
- Transferencia !libres de text 46.625,00 
- Sisena hora 13.352,24 
- Endarreriments conveni de funcionament 71.695,38 522.552,39 

TOTAL GENERALITAT 12.063.695,38 53.626.773,68 

El finanyament rebut de la Generalitat de Catalunya l'any 2010 ha disminult en 41,56 
milions d'euros respecte l'any anterior, motivat pel traspas al Consorci d'Educació, en data 
1 de gener de 2010, de la gestió deIs ingressos procedents de la transferencia corrent del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al funcionament deis centres 
educatius traspassats. Així, els ingressos que deixa de percebre l' Institut (i percep el 
Consorci d' Educació) corresponen als següents conceptes: conveni de funcionament deIs 
centres municipal s d'educació primaria, secundaria i especial, sexennis, conveni 
d'ensenyaments artístics, despeses compartides, !libres de text, sisena hora. 



31/12/2010 31/1212009 
Altres Transferencies corrents 

- Escola d'Expressió (direct. Dep. Educació) 
- IMI (bulevard) 
- IMAS (despeses compartides) 
- Conveni Diputació prest.serv.educat. 
- Subvencions europees: 

Projecte Minerva 
TOTAL AL TRES 

30.000,00 

100.000,00 

130.000,00 

15.000,00 
30.000,00 
32.482,38 

130.000,00 

31.771,38 
239.253,76 

Pel que fa a l'Escola d'Expressió, al 2009 es van percebre 15 mil euros del Departament 
d'Educació. A partir de setembre del 2010, l'Escola d'Expressió ha deixat de prestar serveis 
per aplicació del pla d'austeritat i enfortiment de prioritats aprovat per l' Ajuntament de 
Barcelona. El personal municipal que hi estava adscrit s'ha adscrit a diversos !loes de treba!l 
vacants a l' Ajuntament de Barcelona i al Consorci d'Educació, i en el pressupost de 
despeses i ingressos de l'Institut desapareix el programa corresponent a aquest centre. 

L'IMAS va deixar d'ocupar els espais de l'Institut Municipal Narcís Monturiol a juliol de 
2009, per la qual cosa al 2010 l'Institut no ha generat cap factura en concepte de despeses 
compartides. 

L'epígraf d'altres ingressos recu!l: 

Altres Ingressos 

Col.laboració professors Conservatori amb l'ESMUC 
Ingressos per anuncis oficials, espais familiars, fotocopies i 
altres ingressos diversos 
Reintegraments exercicis tancats 
Canon concessió Escola Municipal de Música Can Ponsic 
Ajuts del Consorci d 'Educació per educació especial 

31/12/2010 

108.643,55 

18.926,56 
11.051,65 
2.021,03 

TOTAL 140.642,79 

31/1212009 

108.803,17 

79.368,76 

2.178,90 
122.686,20 

313.037,03 

Els ajuts del Consorci d'Educació per educació especial es gestionen des del Consorci 
d'Educació a l'exercici 2010. 
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NOTA 17 - DES PESES DE PERSONAL 

La seva composició ha estat la següent: 

Sous i salaris 
Cotitzacions Socials 
Aportació del promotor al pla de Pensions 

TOTALS 

DADES DE PLANTILLA 

31/12/2010 

26.074.762,33 
6.667.797,20 

60.435,89 
32.802.995,42 

31/12/2009 

26.381.968,68 
6.746.238,29 

33.128.206,97 

A31 de desembre Mit"ana anual 
2009 2010 2009 2010 

Plantilla funcional 720 768 709 733 
Inclou tota la plantilla (personal fimcionari, laboral indefinit o fimcionari interí que ocupa places vacan!s, 
reserves de pla9a i personal eventual). 

Distribució de la plantilla funcional per grups i relació laboral a 31 de desembre de 2010: 

C 1 Administratius/ tecnics 
auxiliars 
C2 Auxiliars 

15 

10 

9 

8 

Personal de regim Funcionari (FN), Personal de regim laboral (eL) i Personal eventual (EV) 

Distribució de la plantilla funcional per sexes a 31 de desembre de 2010: 

24 

18 

Homes Dones TOTAL 
Alta Direcció (personal eventual) 
Funcionaris 
Laborals indefinits 
Funcionaris interins 

TOTALS 

3 
70 

2 
22 
97 

1 4 
462 532 

22 30 
180 202 
671 768 

. 



Addicionalment s'infonna que el personal que ha prestat serveis dins del Pla d'Ocupació va 
ser d'un total de 14 persones (11 dones i 3 homes), els contractes deIs qual varen ser iniciats 
el dia 1/7/10 i finalitzats el 31/12/10. Aquest personal no esta incIos en la plantilla anterior. 
Les despeses de personal al 2010 han experimentat un decrement respecte l' exercici anterior 
de 325.211,55 euros. Els fets més significatius que configuren aquest descens de despesa 
han estat els següents: 

L'increment retributiu del 0,3% per aplicació de la Llei de Pressupostos per l'any 2010, ha 
suposat un total de 0,1 milions d'euros. Al febrer es va aplicar la diferencia fins el 
creixement del IPC del 2009 d'acord amb el conveni de l' Ajuntament de Barcelona (0,5% 
addicional), el que va representar 0,17 milions d'euros més. 

Des del mes de juny s'ha aplicat la reducció a la retribució del personal que determina el RD 
8/2010 (fins a un 5% de disminució, segons les categories professionals). Aquest Reial 
Decret ha minorat la despesa de personal en 1,18 milions d'euros (el 3,4% de mitjana 
respecte al pressupost inicial de capítol 1). 

Pel que fa a les escoles Bressol, 1 , Institut va inaugurar, el mes de setembre de 2009, 3 
es coles, i d'altra banda el setembre de l'any 2010 s'han obert 7 centres de nova creació (i 
reobert dos centres ja existents anterionnent pero que estaven tancats al curs 09/10). 
D'aquesta manera durant l'any 2010 s'ha contractat personal per atendre les escoles obertes 
al setembre del 2010 (període setembre-desembre) i s'ha liquidat sous per al període gener-
agost de les obertes al setembre del 2009. Tots aquests fets han tingut, a les Escoles Bressol, 
conjuntament amb la diferencia de despesa en les substitucions del personal docent, una 
incidencia economica en el Capítol I que han suposat una despesa addicional de 1,1 milions 
d'euros. 

Al 2009 es varen liquidar en concepte d'endarreriments corresponents al 2008, per aplicació 
del conveni de l' Ajuntament de Barcelona, fins el 2,2% deIs salaris del 2008, per 0,8 milions 
d'euros. Logicament aquest import no s'ha repetit a la liquidació del 2010. 

Al setembre del 2010 s'han incorporat 12 persones de l'Institut a l'Ajuntament de Barcelona 
i 2 al Consorci d'Educació, el que ha suposat una despesa inferior a la prevista de 0,24 
milions d'euros. 

El capítol 1 liquidat en concepte de Pla Ocupació Local al 2010 (no existent al 2009), ha 
estat de 0,1 milions d'euros. 

La incidencia de la provisió de pagues és de 1,64 milions d'euros al 2010 front als 1,56 
milions d'euros al 2009, aixo són 0,08 milions d'euros de més despesa. 
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Finalment hi ha hagut altres incidemcies que han tingut efectes economics pero que són 
dificils d' avaluar individualment (reduccions o increments de jornada, canvis de nivell, 
endarreriments, etc), que, conjuntament amb I'increment vegetatiu (triennis, sexennis), i 
diferencies en els reintegraments rebuts de la Seguretat Social, ascendeixen a 0,34 milions. 

Resurn (en milions d'euros): 

Despesa de personal al 2009 33,13 

Increment retributiu 0,3% de la lIei de pressupostos +0,10 
Increment retributiu addicional 0,5% per conveni Ajuntament de Barcelona +0,17 
Aplicació del RD 812010 -1 ,18 
Increment del nombre d' escoles bressol +1 ,10 
Aplicació de I'acord de condicions laborals signat per l' Ajuntament de 
Barcelona (endarreriments 2008) -0,80 
Traspas de recursos hurnans al' Ajuntament de Barcelona i al Consorci 
d'Educació -0,24 
Personal del POL +0,10 
Incidencia provisió de pagues +0,08 
Altres incidencies +0,34 

Despesa de personal al 2010 3~80 

NOTA 18 - TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS 1 SERVEIS EXTERIORS 

El detall de les despeses per aquest concepte és el següent: 

Treballs realitzats per altres empreses 
Despeses de gestió auto noma 
L10guers 
Reparacions i conservació 
Subministraments i comunicacions 
Material inforrnatic i d'oficina 
Serveis exteriors 
Altres despeses 

TOTAL 

31/12110 

9.593.642,35 
1.018.245,15 

148.698,29 
142.268,15 
276.782,48 
223.099,51 
44.860,41 

107.802,20 
11.555.398,54 

31/12/09 

9.258.500,88 
1.309.611 ,96 

209.885,93 
160.422,91 
319.157,09 
212.990,05 

38.940,80 
96.410,18 

11.605.919,80 
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Les despeses de gestió autonoma no han estat tan elevades en l'exercici 2010 degut a que en 
el 2009 els centres van so1.1icitar l'avanyament d'un lliurament per tal d'evitar demores en el 
pagament de factures i tenir una major solvencia economica. 

Els lloguers disminueixen degut a una menor despesa en lloguers d'edificis (ja que al mes de 
mare,; de 2010 va finalitzar el lloguer deIs espais del Passeig de Gracia que ocupava el 
Consell Escolar Municipal i la Fundació Bcn Formació Professional, els quals es van 
traslladar a les dependencies de l'Institut i a uns espais de Barcelona Activa respectivament). 

Els comptes "Treballs realitzats per altres empreses" presenta el detall següent: 

2010 2009 
Serveis alimentació a les escoles 3.918.788,29 3.537.845,59 
Suport educatiu 3.521.968,92 3.379.630,61 
Altres contractes de serveis 2.152,885,14 2.341.024,68 

TOTAL 9.593.642,35 9.258.500,88 

Els serveis d'alimentació i suport educatiu augmenten en tant en quant ha augmentat el 
nombre d'escoles bressol gestionades per l'Institut (a setembre de 2009 es van obrir tres 
noves escoles bressol, i a setembre de 2010 se n'han obert nou). 

Dins d'altres contractes de serveis s'inclouen la realització d'activitats de promoció 
educativa, la contractació externa pel suport a diversos programes educatius, el manteniment 
del P AE (programa d' activitats educatives), la gestió de l' audiencia pública per a nois i 
noies de Barcelona, el desenvolupament del Projecte Educatiu de Ciutat, organització i 
seguiment del projecte Temps de Barri; la contractació de diversos serveis de publicacions i 
comunicacions; el suport a la catalogació de la biblioteca Artur Martorell; la realització de 
diversos programes musicals; el servei de suport ocasional al punt d'atenció de l'Institut, les 
revisions m&diques del personal; el conveni amb la Fundació Universitat Obelta de 
Catalunya pel manteniment del bulevard educatiu, el desenvolupament de l'aplicatiu de 
gestió web per a les escoles bressol i altres contractes de tipologia molt diversa. 

NOTA 19- TRANFERENCIES CORRENTS-DESPESA 

Aquest epígraf del compte de resultats inclou com a principals conceptes els següents: 



31/12/2010 31/12/2009 
Ajuntament de Barcelona 72.102,67 48.298,66 
Consorci d'Educació de Barcelona 50.986.737,33 92.086.588,11 
Sanitaria Bonanova (IMAS) 1.887.901,54 
Fundació Privada BCN Fonnació Professional 528.435,14 416.321,52 
Gestió es coles municipals de música 642.966,31 621.667,33 
Fundació Artur Martorell 138.938,00 138.937,99 
Ajuts Programes Culturals 87.800,00 86.900,00 
Conveni Associació Xarxa 52.200,00 52.200,00 
Conveni I'Auditori 109.006,16 95.129,00 
Conv. Assoc. Ciutats Educadores 73.202,92 72.478,14 
Beques practiques Escoles Bressol 465.338,52 294.398,30 
Altres 224.531,96 198.444,86 

TOTAL 53.381.259,01 95.999.265,45 

L'import corresponent al Consorci d'Educació ha experimentat un important decrement per 
haver traspassat a 1 de gener de 2010 la gestió deIs ingressos procedents del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya i haver rebut el Consorci d'Educació directament 
aquests ingressos corresponents als convenis de funcionament deIs centres educatius 
traspassats. 

La transferencia corrent al Consorci d'Educació de I'exercici 2010, segons la infonnació que 
ens fa arribar el mateix Consorci d'Educació, s'ha destinat a les següents finalitats, 
considerant les competencies traspassades fins a 31 de desembre de 2010: 

CONCEPTE IMPORT 
(en milions d'euros) 

Despeses centres de recursos pedagogics, CREDA i Mapa escolar 3,44 
Programes de Garantia Social 0,07 
Ajuts menjador 2,60 
Manteniment, refonna i conservació deIs centres docents públics de 
la ciutat 9,32 
Neteja deIs centres docents públics de la ciutat 16,49 
Educació primaria 1,30 
Educació secundaria 2,13 
Ensenyaments artístics i disseny (E. Massana i E. Art del Treball) 1,90 
Educació especial 1,09 
Educació persones adultes 0,97 
Vigilancia (consergeria) 7,21 
Despeses d'estructura i altres 4,47 
TOTAL CONSORCI D'EDUCACIÓ 5Q,?9 



El Consorci d'Educació facilita les dades anteriors elaborades a partir de la seva 
comptabilitat i fonts d'informació propies de la seva entitat. L'Institut no ha pogut verificar 
que els fons s'hagin aplicat a les finalitat detallades. 

La partida de beques per practiques en suport educatiu a escoles bressol inclou despeses 
aplicades a capítol4 per aquest concepte (el nombre d'escoles on es fan practiques va ser de 
10 al curs 08/09,12 al curs 09110 i 11 al curs 10/11). 

NOTA 20 - RESUL TATS EXTRAORDINARIS 

El seu detall abreuj at és el següent: 

Ingrés Extraordinari 

Cancel.lació romanents despeses general s 2009 

Despesa extraordinaria 

Cancel.lació ingressos exercicis anteriors 

TOTALS 

45.218,23 

45.218,23 

14.570,54 

14.570,54 

30.647,69 

És ingrés extraordinari la part de romanent de despesa incorporat a l' exercici 2010 i que no 
s 'ha arribat a disposar. 

La despesa extraordinaria ve motivada per l'anul.lació de drets reconeguts d'exercicis 
anteriors, corresponents a ingressos per preus públics de rebuts que no s'havien d'haver 
emes per haver-se donat de baixa l' alunme. 

NOTA 21 - ALTRA INFORMACIÓ 

a) Els honoraris de l'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup 
economic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la 
qual no s' expliciten en la present memoria. 

b) Ateses les activitats a les que es dedica l'Institut, el mateix no té ingressos, despeses, 
actius, provisions ni contingencies de naturalesa mediambiental, raó per la qual no 
s' expliciten en la present memoria. 



NOTA 22 - SALDOS 1 TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

Les operacions realitzades per l'Institut amb les entitats que integren el Grup Ajuntament de 
Barcelona són les següents: 

EXERCICI2010 Ingressos 
Ajuntament de Barcelona (1) 89.893.815,83 
Resta del Grup 30.000,00 

Pendent de cobrament 
(Nota 6) 

Ajuntament de Barcelona 10.009.779,34 
Resta del Grup 57.769,13 

Despeses 
98.815,33 

136.175,64 

Pendent de pagament 
(Nota 9) 

74.352,58 
23.778,20 

(1) EIs ingressos per transferencia de l' Ajuntament de Barcelona inclouen les transferencies 
rebudes de la Generalitat de Catalunya via Ajuntament de Barcelona, per 12.063.695,38 
euros (Nota 16). 

Els ingressos de la resta del grup provenen de l'Institut Municipal d'Informiltica. Les 
despeses de la resta del grup provenen de l'Institut Municipal d'Informiltica, d'Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA i Barcelona Activa, SA. 



NOTA 23 - QUADRE DE FINANCAMENT DE L'EXERCICI 2010 

APLICACIONS 

Recursos aplicats a 
l'exercici 
Patrimoni 
Adquisicions 
d'immobilitzat 
Subvencions capital 
TOTAL 
APLICACIONS 

Augm. cap.circulant 

2010 

322.163,43 

322.163,43 

1.389.850,79 
1.712.014,22 

2009 

1.290.083,59 

1.290.083,59 

704.915,72 
1.994.999,31 

V ARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT 

AUGMENTS 
Creditors 
Deutors 
Comptes financers 

, Temporals 
, ~Invers. Financ. 

.. ~ustaments periodo 

Augm.cap.circulant 

2010 2009 
10.845.565,20 7.907.509,65 

2.555,75 
82.170,58 177.831,70 

10.930.291,53 8.085.341,35 

1.389.850 79 704.915,72 
9.540.440,74 7.380.425,63 

CONCILIACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI 
AMB ELS RECURSOS GENERATS 

Resultat de l'exercici segons compte de Resultats 
Mes: 
Dotació a l'amortització de l'immobilitzat material 
Dotació a l'amortització de l'immobilitzat immaterial 

RECURSOS GENERATS A L'EXERCICI 

ORIGENS 

Recursos generats a 
l'exercici 

TOTAL ORlGENS 

Dism. cap.circulant 

DISMINUCIONS 
Creditors 
Deutors 
Comptes financers 
Invers. Financ. 
Temp. 
Ajustaments periodo 

Dism.cap.circulant 

2010 

1.712.014,22 

1.712.014,22 

1.712.014,22 

2010 

9.537.153,51 
3.287,23 

9.540.440,74 

2010 

287.318,34 

1.362.421,38 
62.274,50 

1.712.014,22 

2009 

1.994.999,31 

1.994.999,31 

1.994.999,31 

2009 

7.052.574,89 
322.778,46 

5.072,28 

7.380.425,63 

2009 

275.589,23 

1.662.957,18 
56.452,90 

1.994.999,31 



e 
President 

NOTA 24 - INFORMA CIÓ PRESSUPOST ARIA 

A continuació s' adjunta la documentació corresponent a la liquidació del pressupost de 
I'exercici 2010 segons el següent detall: 

• Resum de I'estat d'execució de les despeses 
• Resum de I'estat d'execució deIs ingressos 
• Resultat pressupostari 
• Romanent de tresoreria 


